
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 012-001 від 25.01.2012 р. 

п. Мозговому В.Г. , 

Ніжинському міжрайонному прокурору  

16600, м. Ніжин, вул. Овдіївська, 2,  

тел.факс: 3-18-48, nizhinprok@yandex.ru 

 

 

СКАРГА 

 

13 жовтня 2011 року у листі за № 505-216 ми звернулися до Громадської 

організації "Ніжинська правозахисна група" у питанні законності 

спорудження пам’ятника М.Бернесу в Ніжині. 

 

У наданих висновках від 25 листопада 2011 року ГО "Ніжинська 

правозахисна група" повідомила про виявлені грубі порушення чинного 

законодавства України під час встановлення цього пам’ятника (додається). 

 

Беручи до уваги належну правову оцінку зазначеної вище події, керуючись 

ст. 40 Конституції України, ст.ст. 1, 4, 6, 8, 12, 19, 20 Закону України “Про 

прокуратуру”  

 

прошу: 

 

1.  Здійснити перевірку виконання та дотримання чинного законодавства 

України під час встановлення (спорудження) пам'ятника (скульптурної 

композиції) М.Бернесу в Ніжині. 

 

2.  Встановити як офіційно (згідно з проектно-технічною та виконавчою 

документацією) називається , встановлена 12.11.2011 р. у Графському парку, 

скульптурна композиція – тобто, чи є вона пам’ятником Марку Наумовичу 

Нейману (Бернесу) або ж монументальною скульптурою із використанням 

образу кіноперсонажа фільму "Два бійці"Аркадія Дзюбіна. 



3.  У разі, якщо під час перевірки буде встановлено, що зазначена скульптура  

є пам’ятником М.Бернесу, – внести міському голові М.В.Приходьку подання 

із вимогою усунення порушень Законів України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" та "Благоустрій населених пунктів", шляхом 

звільнення території загального користування від малої архітектурної форми 

у зв’язку з відсутністю правових підстав для її розміщення. 

 

4.  У разі, якщо під час перевірки буде встановлено, що зазначена скульптура  

є монументальною скульптурою кіноперсонажу фільму "Два бійці" Аркадію 

Дзюбіну, – внести міському голові М.В.Приходьку подання із вимогою 

усунення порушень Законів України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" та "Благоустрій населених пунктів", шляхом видалення з кам’яної 

брили інформації, яка не стосується цієї скульптури, а саме: видалити надпис 

"Марк Бернес 1911 – 1969 та Цей пам’ятник збудовано на честь 100-річчя з 

дня народження" і замість цього внести напис, що це є скульптурною 

композицією Аркадію Дзюбіну з кінофільму "Два бійці". 

 

5. Про вжиті заходи повідомити. 

 

Додаток: 

1. Копія листа за №505-216 від 13.10.2011 р.   на 1 арк. 1 прим. 

2. Копія листа за № 2 від 25.11.2011 р.    на 5 арк. 1 прим. 

3. Копія листа за № 211/7-3/35-11 від 31.10.2011 р.  на 3 арк. 1 прим. 

4. Копія листа за № 7/39-1170 від 16.09.2011 р.   на 2 арк. 1 прим. 

5. Копія листа за № 505-212 від 30.09.2011 р.   на 1 арк. 1 прим. 

6. Копія листа за № 15-1928/8 від 07.10.2011 р.   на 1 арк. 1 прим. 

7. Копія листа за № 3-20/6-1473 від 10.10. 2011 р.  на 1 арк. 1 прим. 

8. Копія листа за № 505-226 від 08.11.2011 р.   на 1 арк. 1 прим. 

9. Копія листа за № 505-225 від 08.11.2011 р.   на 1 арк. 1 прим. 

10. Копія листа за № 3-20/6-1661 від 15.11. 2011 р.  на 1 арк. 1 прим. 

 

 

 

Директор          М.П.Шкурко 


