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Про звернення Пирятинської міської ради до Міністерства культури та 

інформаційної політики України щодо реставрації садиби Закревських  

 

 

 

 Відповідно до статей 25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити звернення Пирятинської міської ради Лубенського району 

Полтавської області до Міністерства культури та інформаційної політики України 

щодо реставрації садиби Закревських, розташованої в селі Березова Рудка 

Лубенського району Полтавської області (додається). 

2. Рішення надіслати Міністру культури та інформаційної політики України 

Олександрові Ткаченку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Пазюка С.Г. 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

    



   Додаток 

   рішення одинадцятої сесії 

   Пирятинської міської ради 

   восьмого скликання 

   26 травня 2021 року № 495 

 

 

Міністру культури та 

інформаційної політики України 

Олександрові ТКАЧЕНКУ 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

щодо реставрації садиби Закревських, розташованої в селі Березова Рудка 

Лубенського району Полтавської області 

 

Просимо Вас звернути увагу на перлину Полтавщини та всієї України, 

пам’ятку національного значення, садибу Закревських у селі Березовій Рудці 

Пирятинської міської територіальної громади. Місце, що стало колискою 

Шевченкової душі, де кожна стежка пам’ятає його кроки, де він кохав і творив. 

Велика Кобзарева спадщина та історія козацького села, заснованого гетьманом 

Іваном Скоропадським, гине на наших очах. Колись могутній маєток розсипається 

від часу та косметичних ремонтів там, де є потреба в реставрації. Просимо 

допомогу в збереженні національної історії для наступних поколінь.  

Садиба Закревських – це комплекс об’єктів, цікавих для туриста та 

безцінних для історії України. Центральний об'єкт садиби – двоповерховий 

мурований палац у стилі необароко, збудований у 1838 році за проєктом 

архітектора Євгена Червінського. З двох боків палацу – флігелі, у одному з яких 

проживав Тарас Шевченко. Біля палацу вже більше 150 років росте старовинний 

парк площею 45 га, що є памʼяткою садово-паркового мистецтва державного 

значення. До архітектурно-паркового ансамблю входить піраміда-каплиця, 

родинна усипальниця Закревських, одна з трьох відомих пірамід Європи. 

Пане Міністре, експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної 

політики оголосила список проєктів „Великої Реставрації“, у який заслужено 

потрапила й садиба Закревських. Вона зайняла 19 місце в рейтингу. Проте в списку 

реставрації на 2021 рік садиби Закревських ми не побачили. Боїмося, що час і люди 

зроблять своє – і вже ніколи не покажемо ми нашим дітям: „Ось тут закоханий 

молодий Тарас танцював із Ганною… Тут він співав із селянами… Тут – де правди 

діти – „різався“ в карти й пив горілку з Віктором Закревським, відомим 

засновником „Товариства мочємордія“, тут малював безсмертні полотна, що зараз 

зберігаються в найкращих галереях світу…“ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F


Сподіваємося на Вашу підтримку та внесення проєкту реставрації садиби 

Закревських до списку другої черги – на 2022 рік. Адже наша культурна спадщина 

поступово руйнується і не може чекати вічно. Вагатися, затягувати, ігнорувати 

просто немає часу. Просимо Вас сприяти, допомагати та рятувати! 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


