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Висловлюємо свою повагу та інформуємо, що Український інститут 
національної пам’яті розглянув лист виконавчого комітету Коломацької 
сільської ради щодо демонтажу пам’ятників Д. Благоєву та Ц. Радойнову 
відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки».

Український інститут національної пам’яті відповідно до Положення, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 № 684, є 
центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у 
сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу. 
Серед іншого, до повноважень Інституту належить недопущення використання 
символів тоталітарних режимів в Україні.

Щодо порушеного питання інформуємо про наступне.
Відповідно до п. 3 частини першої ст. 1 Закону до радянських органів 

державної безпеки віднесені – Всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з 
контрреволюцією і саботажем, Всеукраїнська надзвичайна комісія для боротьби 
з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем та службовими злочинами, 
Державне політичне управління, Об’єднане державне політичне управління, 
Народний комісаріат внутрішніх справ, Народний комісаріат державної 
безпеки, Міністерство державної безпеки, Комітет державної безпеки, їхні 
територіальні, функціональні, структурні підрозділи, а також безпосередньо 
підпорядковані цим органам бойові загони, охорона (варта), війська або 
спеціальні частини. 

Відповідно до пп. «ґ» та «д» п. 4 частини першої ст. 1 названого Закону, 
до символіки комуністичного тоталітарного режиму віднесено, зокрема, 
зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, які 
обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного 
комітету і вище), особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та 
управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських 
республік, органах влади та управління областей, міст республіканського 
підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх 
рівнів, зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені подіям, 
пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської 
влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних 
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одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX 
столітті (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором і 
вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки 
та культури).

Дмитро Благоєв Ніколов (1856 – 1924) – засновник Комуністичної партії 
Болгарії, один з засновників Комуністичного Інтернаціоналу (ІІІ 
Інтернаціонал).

Довідково.
Комінтерн (Комуністичний інтернаціонал) було засновано у 1919 році за 

ініціативи В. Леніна. Офіційно метою діяльності Комінтерну була організація 
«світової пролетарської революції», яка мала призвести до встановлення у 
країнах світу комуністичних режимів. Члени Комінтерну в інтересах СРСР 
проводили шпигунську, диверсійну та терористичну діяльність у країнах 
Заходу. Починаючи з середини 1920-х років Комінтерн використовувався 
керівництвом СРСР та ВКП (б) для впливу на політику комуністичних партій 
країн світу та здійснення їх так званої «більшовизації». Зокрема, після 1927 
року через Комінтерн керівництво ВКП (б) реалізовувало політику 
підпорядкування діяльності існуючих на той момент комуністичних партій 
інтересам Радянського Союзу. Було проголошено наявність зобов’язань 
«пролетарів всіх країн» перед комуністичним режимом у СРСР («диктатурою 
пролетаріату в СРСР»).

Формально статутним керівним органом Комінтерну був Світовий 
конгрес Комінтерну, але фактично діяльність Комінтерну координувалася та 
забезпечувалася радянськими органами державної безпеки – Об’єднаним 
державним політичним управлінням, а пізніше так званим Іноземним відділом 
Народного комісаріату внутрішніх справ. Фінансування діяльності Комінтерну, 
а також підтримка та утворення через Комінтерн нових комуністичних партій у 
країнах світу здійснювалися за рахунок бюджету СРСР. Керівництво та 
співробітники апарату Комінтерну обиралися чи призначалися виключно за 
згодою керівництва ВКП (б).

Цвятко Колев Родойнов (1895 – 1942) – член Центрального Комітету 
Болгарської Комуністичної партії, у роки Другої Світової війни співробітник 
НКВС СРСР.

Таким чином, пам’ятники та пам’ятні знаки присвячені Д. Благоєву та Ц. 
Радойнову мають бути демонтовані, оскільки присвячені особам, які пов’язані з 
діяльністю комуністичної партії, а Радойнов був працівником радянських 
органів державної безпеки.

Слід взяти до уваги, що у Болгарії пам’ятник Радойнову знаходиться у 
Музеї соціалістичного мистецтва (музей, де зібрано експонати епохи 
комуністичного правління у Болгарії), а стадіон Радойнова у м. Казанлик 
перейменовано на «Севтополіс».
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