


Додаток 1 

до листа КЗ «ЗОЦОКС» ЗОР 

від 19.04.2019 № 
 

Перелік пам’яток археології місцевого значення, що перебувають на державному обліку відповідно до Закону УРСР «Про охорону і 

використання пам’яток історії та культури» 
 

 

м. Запоріжжя 

 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення на 

держоблік 

1.  
 

1183 

 

Курган 

Вул. Лахтинська, між буд. 

9,11,13 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

2.  
 

3979 

 

Курган 

Вул. Бородинська, між 

будинками 12 та 12а 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 196 

від 11.07.1989 

3.  

 

1418 

Курганний 

могильник  

«Три Могили» 

Шевченківський район, за 

1,0 км на схід від 

Запорізького 

міжнародного аеропорту, 

за 1,0 км на північ від с. 

Новоіванівське 

Вільнянського району 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 10.12.1982 

4.  

 

4262 

 

Курганний 

могильник 

Шевченківський район, за 

0,8 км на північний схід 

від Запорізького 

міжнародного аеропорту, 

за 1,4 км на північний 

захід від с. Новоіванівське 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 
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Вільнянського району 

5.  

 

4071 

 

Курганний 

могильник 

Комунарський район, за 

4,0 км на південний схід 

від Запорізької обласної 

клінічної лікарні, за 4,7 км 

на захід від 

с. Новооленівка 

Запорізького району 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

6.  
 

3397 

 

Поселення 

Південно-східна окраїна 

міста, лівий берег р. 

Мокра Московка 

Доба 

бронзи-

середньовічч

я 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 196 

від 11.07.1989 

7.  1103 

Поселення 

Середній Стіг 

 

Скеля Середній Стіг, 

Національний заповідник 

«Хортиця» 

Кін V- поч. 

III тис. до 

н.е., 

кін. X –  IX 

ст. до н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 10.02.1971 

8.  1177 Курган 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  «Хортиця», 

східна частина острова 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

9.  1179 
Курганний 

могильник 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  «Хортиця», 

район ЦНІПТІМЕЖу 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

10.  1180 
Курганний 

могильник 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  «Хортиця», 

район ЦНІПТІМЕЖу 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

11.  1181 Курган 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  «Хортиця», 

північно-західна частина 

острова 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

12.  1184 Курган 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  «Хортиця», 

північно-східна частина 

острова, 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 
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13.  1185 

Курганний 

могильник 

 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  «Хортиця», 

північна частина острова, 

балка Ушвива 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

14.  1186 
Курганний 

могильник 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  

«Хортиця»,північно-

східна частина острова 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

15.  1187 
Курганний 

могильник 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  «Хортиця», 

на південний захід від 

будівлі НЗХ 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

16.  
1190 

 

Грунтовий 

могильник 

о. Хортиця 

Національний заповідник 

«Хортиця», 

східна частина острову 

I тис. до н.е.- 

І пол. I тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

17.  
1191 

 
Поселення 

о. Хортиця Національний 

заповідник  «Хортиця», 

південно-східна частина 

острову 

XVI-XIV ст. 

до н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

18.  
1192 

 

Поселення 

«Протовче» 

 

о. Хортиця, Національний 

заповідник «Хортиця», 

південна частина острова 

 

XI -XIVст. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

19.  
3791 

 
Поселення 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  «Хортиця» 

південно-східна частина 

острова 

XIV-XII 

ст.до н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 2.07.1992 

20.  
3792 

 

Поселення 

 

о. Хортиця, Національний 

заповідник «Хортиця», 

б. Корнейчиха 

XIVст.н.е. 

–XII ст. до 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 2.07.1992 

21.  
3793 

 

Поселення 

 

о. Хортиця, Національний 

заповідник «Хортиця», 

південно-східна частина 

острова 

VI-II тис. до 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 2.07.1992 
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22.  
3794 

 

Поселення 

 

о. Хортиця, Національний 

заповідник «Хортиця», 

ур. Молодняга 

XIV-XII 

ст.до н.е. - 

1741р 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 2.07.1992 

 

23.  
3795 

 
Поселення 

о. Хортиця, Національний 

заповідник  «Хортиця» 

б. Корнейчиха 

II-V ст. 
Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 2.07.1992 

 

 

м. Бердянськ 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення про 

взяття на 

держоблік 

 

24.  

 

2625 

 

Курган 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, за 3,0 

км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

25.  

 

2632 

 

Курган 

с. Нововасилівка,, 

Нововасилівська с/р, за 2,5 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

26.  

 

2633 

 

Курган 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, за 2,2 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

27.  

 

2634 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, за 4,5 

км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

28.  

 

2636 

 

Курган 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, на 

південно-західній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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29.  

 

2639 

 

Курган 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, за 1,3 

км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

30.  

 

107 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, на 

західній околиці 

центральної частини села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

31.  

 

2626 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, за 3,3 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

32.  

 

2627 

 

Курган 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, на 

південно-західній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

33.  

 

2628 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, за 1,2 

км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

34.  

 

2629 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, за 

1,0-1,5 км на захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

35.  

 

2635 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, на 

південно-західній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

36.  

 

2638 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововасилівка, 

Нововасилівська с/р, за 4,0 

км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

37.  

 

2640 

 

Курган 

с. Роза, Нововасилівська 

с/р, за 2,5 км на північний 

схід від північної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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села  

 

 

м. Мелітополь 

 

№ 

п/п 

Охоронний  

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення про 

взяття на 

держоблік 

38.   

64 

 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Шіянська» 

південна околиця міста, 

вул.Бадигіна 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

39.   

65 Курган 

вул. Михайла 

Оратовського 149-Б 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

40.   

1300 Курган 

вул. Скіфська, 49-А IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

 

м. Токмак 
 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення про 

взяття на 

держоблік 

41.   

1735 Курган 

на виїзді з міста, праворуч 

траси на м. Оріхів 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

42.   

1736 
Курганний 

могильник 

за 1,0-3,0 км на північ від 

північно-західної околиці 

міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 
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Бердянський район 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення  про 

взяття на 

держоблік 

43.  

 

2653 

 

Курган 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 5,5 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

44.  

 

2656 

 

Курган 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 6,5 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

45.  

 

2657 

 

Курган 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 5,0 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

46.  

 

2658 

 

Курган 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 2,5 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

47.  

2660  

Курган 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 2,5 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

48.  

 

2662 

 

Курган 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

на східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

49.  

 

2663 

 

Курган 

с.Андрівка, Андрівська с/р, 

за 1,6 км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

50.  

 

2664 

 

Курган 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 3,5 км на південний схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

51.  
 

2666 

 

Курган 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 1,5 км на північний схід 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 
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від села ІІ тис. н.е. 

52.  

 

 

2667 

 

Курган 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 4,5 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

53.  

 

2652 

 

Курганний 

могильник 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 7,0 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

54.  

 

2654 

 

Курганний 

могильник 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 5,0 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

55.  

 

2655 

 

Курганний 

могильник 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 6,5 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

56.  

 

2659 

 

Курганний 

могильник 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 1,5 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

57.  
 

2661 

Курганний 

могильник 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 2,5 км на південний схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

58.  

 

2665 

 

Курганний 

могильник 

с. Андрівка, Андрівська с/р, 

за 5,0 км на південний схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

59.  

 

2641 

 

Курган 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 3,0 км на схід від 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

60.  

 

2642 

 

Курган 

«Могила 

Пущина» 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 4,0 км на схід від 

північно-східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

61.  

 

2643 

 

Курган 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 5,0 км на схід від 

північно-східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

62.  
 

2645 

 

Курган 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 0,7 км на захід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 
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селища ІІ тис. н.е. 

63.  

 

2646 

 

Курган 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 0,8 км на захід від 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

64.  

 

2648 

 

Курган 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 4,0 км на 

південний захід від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

65.  

 

2650 

 

Курган 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 5,0 км на 

південний захід від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

66.  

 

2651 

 

Курган 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 1,0 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

67.  

 

2644 

 

Курганний 

могильник 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 3,5 км на захід від 

північно-західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

68.  

 

2647 

Курганний 

могильник 

«Гостра 

Могила» 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 3,0 км на 

південний захід від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

69.  

 

2649 

 

Курганний 

могильник 

смт. Андріївка, Андріївська 

сел/р, за 2,0 км на захід від 

південно-західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

70.  

 

2669 

 

Курган 

с-ще Бердянське, 

Червонопільська с/р, за 1,0 

км на північ від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

71.  

 

2668 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Бердянське, 

Червонопільська с/р, за 3,5 

км на північний захід від 

селища  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

72.  
 

2670 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 2,0 км на 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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північний схід від села  ІІ тис. н.е. від 28.06.1988 

73.  

 

2673 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 4,5 км на 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

74.  

 

2674 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 4,0 км на 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

75.  2681 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 0,8 км на 

південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

76.  

 

2682 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 9,0 км на 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

77.  

 

2685 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 4,0 км на 

північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

78.  

 

2688 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 5,2 км на 

північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

79.  

 

2689 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська  

сільська ТГ, за 5,0 км на 

північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

80.  

 

2690 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 4,0 км на 

північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

81.  

 

2691 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 2,5 км на 

північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

82.  2693 

 

Курган 

с. Берестове, Берестівська  

сільська ТГ, на західній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

83.  

 

2671 

 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська  

сільська ТГ, за 1,7 км на 

північний схід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 
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84.  

 

2672 

 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 2,0 км на 

північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

85.  

 

2675 

 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська  

сільська ТГ, за 5,5 км на 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

86.  

 

2676 

 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 6,5 км на 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

87.  2677 

 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 8,0 км на 

схід від села, за 2,0 км на 

захід від південно-західної 

околиці с. Довбине 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

88.  2678 

 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська  

сільська ТГ, за 9,0 км на 

схід від села, за 0,7 км на 

захід від південно-західної 

околиці с. Довбине 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

89.  
 

2679 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Свинарська» 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 2,5 км на 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

90.  2680 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська  

сільська ТГ, за 0,5 км на 

південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

91.  2683 

Курганний 

могильник 

«Ужвива 

могила» 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 3,2 км на 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

92.  2684 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська  

сільська ТГ, за 1,2 км на 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

93.  2686 
Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 6,5 км на 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 
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північний захід від села ІІ тис. н.е. 

94.  2687 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 7,5 км на 

північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

95.  2692 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Берестівська 

сільська ТГ, за 3,5 км на 

північний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

96.  2694 

Курганний 

могильник 

с. Дахно, Андріївська сел/р, 

за 0,7 км на захід від села, 

на правому березі р. 

Обіточна 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

97.  2695 

Курган с. Деревецьке, 

Червонопільська с/р, за 0,8 

км на північний захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

98.  2696 

 

Курган 

с. Деревецьке, 

Червонопільська с/р, за 0,7 

км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

99.  2697 

 

Курган 

с. Дмитрівка, Дмитрівська 

с/р, за 10 км на захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

100.  

 

2698 
Курган 

с. Дмитрівка, Дмитрівська 

с/р, за 5,5 км на північний 

захід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

101.  2702 

 

Курган 

с. Дмитрівка, Дмитрівська 

с/р, за 2,0 км на південний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

102.  2705 

 

Курган 

с. Дмитрівка, Дмитрівська 

с/р, за 7,0 км на північний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

103.  2699 

 

Курганний 

могильник 

с. Дмитрівка, Дмитрівська 

с/р, за 4,5 км на північний 

захід від села, на правому 

березі р. Обіточна 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 
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104.  2703 

 

Курганний 

могильник 

с. Дмитрівка, Дмитрівська 

с/р, за 4,5 км на північний 

захід від села, на правому 

березі р. Обіточна 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

105.  2704 

 

Курганний 

могильник 

с. Дмитрівка, Дмитрівська 

с/р, за 6,8 км на північний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

106.  2706 

 

Курганний 

могильник 

с. Дмитрівка, Дмитрівська 

с/р, за 9,0 км на північний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

107.  2707 

Курганний 

могильник  

«Очеретна 

Могила» 

с. Довбине, Берестівська  

сільська ТГ, за 2,2 км на 

захід від околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

108.  2708 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Регресіно» 

с. Довбине, Берестівська 

сільська ТГ, за 3,5 км на 

південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

109.  2710 

 

Курган 

с. Іванівка, Андріївська 

сел/р, за 3,0 км на південь 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

110.  2711 

 

Курган 

с. Іванівка, Андріївська 

сел/р, за 1,3 км на південь 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

111.  2713 

 

Курган 

с. Іванівка, Андріївська 

сел/р, за 1,0 км на північний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

112.  

 

2709 

 

Курганний 

могильник 

с. Іванівка, Андріївська 

сел/р, за 4,8 км на південь 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

113.  

 

2712 

 

Курганний 

могильник 

с. Іванівка, Андріївська 

сел/р, за 0,6 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

114.   Курганний с. Калайтанівка, IV тис. до Пам’ятка Місцевого № 55 
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109 могильник 

«Рясні Могили» 

Берестівська  сільська ТГ,  

за 3,0 км на північний схід 

від села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення від 10.02.1971 

115.  

 

2715 

 

Курган «Могила 

Куценька» 

с. Троїцьке, Берестівська 

сільська ТГ (кол. с. Карла 

Маркса, Карло-Марксівська 

с/р), за 4,0 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

116.  

 

2714 

Курганний 

могильник  

«Могила 

Кам’яна» 

с. Троїцьке, Берестівська 

сільська ТГ (кол. с. Карла 

Маркса, Карло-Марксівська 

с/р), за 4,5 км на захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

117.  

 

2716 

 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Чумацька» 

, с. Троїцьке, Берестівська  

сільська ТГ , (кол. с.  Карла 

Маркса,  Карло-

Марксівська с/р), за 2,5 км 

на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

118.  

 

2717 

 

Курганний 

могильник 

с. Троїцьке, Берестівська  

сільська ТГ   (кол. с.  Карла 

Маркса, Карло-Марксівська 

с/р), за 1,2 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

119.  

 

2718 

 

Курган 

с. Коза, Долинська с/р, за 

1,7 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

120.  

 

2719 

 

Курган 

с. Коза, Долинська с/р, за 

1,5 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

121.  

 

2720 

 

Курган 

с. Коза, Долинська с/р, за 

0,9 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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122.  

 

2722 

 

Курган 

с. Коза, Долинська с/р, на 

південно-східній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

123.  

 

2721 

Курганний 

могильник 

с. Коза, Долинська с/р, за 

0,4 км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

124.  

 

2725 

 

Курган 

с. Кримка, Долинська с/р, 

за 1,0 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

125.  

 

2729 

 

Курган 

с. Кримка, Долинська с/р, 

за 1,7 км на південниц захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

126.  

 

2723 

Курганний 

могильник 

с. Кримка, Долинська с/р, 

за 1,7 км на північний схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

127.  

 

2724 

Курганний 

могильник 

с. Кримка, Долинська с/р, 

за 1,5 км на північ від  села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

128.  

 

2727 

Курганний 

могильник 

с. Кримка, Долинська с/р, 

за 1,7 км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

129.  

 

2728 

 

Курганний 

могильник 

с. Кримка, Долинська с/р, 

за 1,5 км на південний схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

130.  

 

2730 

 

Курган 

 с. Азовське, Азовська с/р  

(кол. с. Луначарське, 

Луначарська с/р), за 1,2 км 

на захід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

131.  

 

2731 

 

Курган 

с. Азовське, Азовська с/р  

(кол. с. Луначарське, 

Луначарська с/р),  за 1,5 км 

на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

132.    с. Азовське, Азовська с/р IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2732 Курган (кол. с. Луначарське, 

Луначарська с/р), за 1,5 км 

на північний захід від 

північної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 202 

від 28.06.1988 

133.  

 

2733 

 

Курганний 

могильник 

с. Азовське, Азовська с/р  

(кол. с. Луначарське, 

Луначарська с/р),  за 2,2 км 

на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

134.  

 

2734 

 

Курган 

с. Малинівка, Берестівська 

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 1,7 км 

на північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

135.  

 

2735 

 

Курганний 

могильник 

с Малинівка, Берестівська 

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р),  за 2,0 

км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

136.  2740 

 

Курган 

с. Миколаївка, Берестівська 

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 2,2 км 

на південний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

137.  
 

2741 

 

Курган 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 1,5 км 

на північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

138.  
 

2743 

 

Курган 

с. Миколаївка, Берестівська 

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 4,0 км 

на південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

139.  
 

2744 

 

Курган 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 3,5 км 

на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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140.  
 

2746 

 

Курган 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 6,0 км 

на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

141.  
 

2747 

 

Курган 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 3,0 км 

на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

142.  

 

2751 

 

Курган «Могила 

Орлова» 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 1,5 км 

на південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

143.  

 

1751 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 2,5 км 

на південний схід від 

південної околиці села, на 

лівому березі р. Берда 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

144.  

 

1752 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ ( кол. 

Миколаївська с/р), за 3,5 км 

на схід від південно-східної 

околиці села, на лівому 

березі р. Берда 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

145.  

 

2736 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 7,0 км 

на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

146.  

 

2737 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 7,5 км 

на південний захід від 

південно-західної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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села 

147.  

 

2738 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Малич» 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 5,0 км 

на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

148.  

 

2739 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р),  за 2,2 

км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

149.  

 

2742 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 3,0 км 

на південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

150.  

 

2745 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 4,5 км 

на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

151.  

 

2748 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ  (кол. 

Миколаївська с/р), за 2,0 км 

на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

152.  

 

2749 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Гостра» 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 0,5 км 

на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

153.  

 

2750 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка, Берестівська  

сільська ТГ (кол. 

Миколаївська с/р), за 1,2 км 

на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

154.  

 

2752 

 

Курган 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, на 

східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

155.  

 

2753 

 

Курган 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 4,5 

км на північний схід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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села 

156.  

 

2754 

 

Курган 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 6,5 

км на північний схід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

157.  

 

2755 

 

Курган 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 7,0 

км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

158.  

 

2756 

 

Курган 

с. Новосільське, 

Андріївська сел/р, за 0,7 км 

на північний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

159.  

 

2757 

 

Курган 

с. Новосолдатське, 

Берестівська сільська ТГ 

(кол. Миколаївська с/р), за 

2,7 км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

160.  

 

2760 

 

Курган 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, на схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

161.  

 

2761 

 

Курган 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, за 6,8 км 

на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

162.  

 

2763 

 

Курган 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, за 0,5 км 

на північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

163.  

 

2764 

 

Курган 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, за 3,0 км 

на південний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

164.  

 

2766 

 

Курган 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, за 2,5 км 

на північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

165.  

 

2758 

 

Курганний 

могильник 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, за 8,5 км 

на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

166.  
 

2759 

 

Курганний 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, за 7,0 км 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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могильник на південний схід від села ІІ тис. н.е. від 28.06.1988 

167.  

 

2762 

 

Курганний 

могильник 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, за 6,5 км 

на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

168.  

 

2765 

 

Курганний 

могильник 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, за 1,7 км 

на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

169.  

 

2768 

 

Курган 

с. Оленівка, Долинська с/р, 

за 0,5 км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

170.  

 

1754 

 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, вул. Котовського, між 

буд. № 44 та 46 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

171.  

 

2769 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 4,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

172.  

 

2771 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 4,0 км на північний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

173.  

 

2772 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 2,5 км на північний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

174.  

 

2774 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 4,2 км на північний 

захід від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

175.  

 

2776 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 0,5 км на північ від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

176.  

 

2779 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 2,0 км на північний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

177.  

 

2786 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 8,5 км на північний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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178.  

 

2787 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 7,0 км на  північний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

179.  

 

2791 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 3,0 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

180.  

 

2792 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 4,2 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

181.  

 

2797 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 0,8 км на південь від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

182.  

 

2798 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 1,5 км на південь від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

183.  

 

2799 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 7,0 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

184.  

 

2801 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 9,5 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

185.  

 

2802 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 9,0 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

186.  
 

2806 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 4,5 км на  схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

187.  
 

2807 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, на південно-східній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

188.  

 

2809 

 

Курган 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 8,0 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

189.  
 

105 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 10.02.1971 
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ІІ тис. н.е. 

190.  

 

1755 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 0,5 км на південний 

схід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

191.  

 

1756 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, на південній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

192.  

 

1757 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, на східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

193.  

 

2770 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 3,5 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

194.  

 

2773 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипеко, Осипенківська 

с/р, за 2,0 км на північний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

195.  

 

2775 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Красноярка» 

с. Осипеко, Осипенківська 

с/р, за 0,5 км на захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

196.  

 

2777 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 2,0 км на північ від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

197.  

 

2778 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Гостра» 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 0,7-1,5 км на схід від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

198.  

 

2780 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 2,0 км на північний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

199.  

 

2782 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 4,0 км на північ від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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200.  

 

2785 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 3,8-5,5 км на 

північний схід від північної 

околиці села. 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

201.  

 

2790 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Гостра» 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 0,85 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

202.  

 

2794 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 1,0 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

203.  

 

2795 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 1,5 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

204.  

 

2800 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 11,2 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

205.  

 

2803 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 8,5 км на північний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

206.  

 

2805 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 4,0 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

207.  

 

2808 

 

Курганний 

могильник 

с. Осипенко, Осипенківська 

с/р, за 3,5-4,5 км на схід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

208.  

209.  

210. 2811 

 

Курган 

с. Полоузівка, Андрівська 

с/р, за 2,7 км на захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

211.  

212.  

213. 2812 

 

Курган 

с. Полоузівка, Андрівська 

с/р, за 1,5 км на південний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

214.  

215.  

216. 2813 

 

Курган 

с. Полоузівка, Андрівська 

с/р, на південно-східній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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217.  

218.  

219. 2814 

 

Курган 

с. Сахно, Андріївська сел/р, 

на східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

220.  

221.  

222. 2816 

 

Курган 

с. Сачки, Берестівська 

сільська ТГ, за 2,0 км на 

південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

223.  

224.  

225. 2815 

 

Курганний 

могильник 

с. Сачки, Берестівська 

сільська ТГ, за 1,7 км на 

південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

226.  

227.  

228. 2819 

 

Курган 

с. Софіївка, Андріївська 

сел/р,  за 3,3 км на 

південний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

229.  

230.  

231. 2817 

 

Курганний 

могильник 

с. Софіївка, Андріївська 

сел/р, за 2,0 км на північний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

232.  

233.  

234. 2818 

 

Курганний 

могильник 

с. Софіївка, Андріївська 

сел/р, за 5,0 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

235.  

236.  

237. 2820 

 

Курганний 

могильник 

с. Софіївка, Андріївська 

сел/р, за 0,6 км на південь 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

238.  

239.  

240. 2821 

 

Курганний 

могильник 

с. Софіївка, Андріївська 

сел/р, за 0,5 км на північ від 

західної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

241.  

242.  

243. 2822 

Курганний 

могильник 

«Могила Чорна» 

с. Софіївка, Андріївська 

сел/р, за 2,5-3,5 км на 

південний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

244.  

245.  

246. 2824 

 

Курган 

с. Старопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 3,6 

км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

247.  

248.  

249. 2825 

 

Курган 

с. Старопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 1,7 

км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

250.  
251.  

252. 2827 

 

Курган 

с. Старопетрівка, 

Новопетрівська с/р, на 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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північній околиці села ІІ тис. н.е. від 28.06.1988 

253.  

254.  

255. 2480 

 

Курганний 

могильник 

с. Старопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 1,3 

км на північний захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

256.  

257.  

258. 2823 

 

Курганний 

могильник 

с. Старопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 3,4 

км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

259.  

260.  

261. 2826 

 

Курганний 

могильник 

с. Старопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 0,1-

1,0 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

262.  

263.  

264. 2828 

 

Курган 

с. Трояни, Андрівська с/р, 

за 4,0 км на захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

265.  

266.  

267. 2830 

 

Курган 

с. Трояни, Андрівська с/р, 

за 2,2 км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

268.  

269.  

270. 2831 

 

Курган 

с. Трояни, Андрівська с/р, 

за 4,0 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

271.  

272.  

273. 2832 

 

Курган 

с. Трояни, Андрівська с/р, 

за 1,7 км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

274.  

275.  

276. 2833 

 

Курган «Могила 

Урту-тубе» 

с. Трояни, Андрівська с/р, 

за 3,5 км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

277.  

278.  

279. 2834 

 

Курган 

с. Трояни, Андрівська с/р, 

за 3,5 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

280.  

281.  

282. 2835 

 

Курган 

с. Трояни, Андрівська с/р, 

за 2,5 км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

283.  284.   с. Трояни, Андрівська с/р, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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285. 2837 Курган за 4,0 км на захід від 

західної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 202 

від 28.06.1988 

286.  

287.  

288. 2829 

 

Курганний 

могильник 

с. Трояни, Андрівська с/р, 

за 4,5 км на захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

289.  

290.  

291. 2836 

 

Курганний 

могильник 

с. Трояни, Андрівська с/р, 

за 0,2-1,0 км на південь від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

292.  

293.  

294. 2838 

 

Курган 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 1,0 км на захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

295.  

296.  

297. 2840 

 

Курган 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 4,5 км на 

південний схід від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

298.  

299.  

300. 2841 

 

Курган 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 5,0 км на 

південний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

301.  

302.  

303. 2843 

 

Курган 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 3,4 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

304.  

305.  

306. 2849 

 

Курган 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 1,7 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

307.  

308.  

309. 2850 

 

Курган 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 2,2 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

310.  

311.  

312. 2851 

 

Курган 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 1,0 км на південь 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

313.  

314.  

315. 2852 

 

Курган «Могила 

Орлова» 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 3,0 км на захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

316.  

317.  

318. 2853 

 

Курган 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 4,5 км на 

південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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319.  

320.  

321. 2854 

Курган 

«Пацюкова 

Могила» 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 2,0 км на 

південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

322.  

323.  

324. 2855 

 

Курган 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 1,0 км на південь 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

325.  

326.  

327. 2839 

Курганний 

могильник 

 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 1,4 км на захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

328.  

329.  

330. 2842 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Кушнова» 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 4,5 км на 

південний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

331.  

332.  

333. 2844 

Курганний 

могильник 

«Могила Вовча» 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 4,0 км на 

південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

334.  

335.  

336. 2845 

 

Курганний 

могильник 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 4,0 км на південь – 

південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

337.  

338.  

339. 2846 

 

Курганний 

могильник 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 1,8 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

340.  

341.  

342. 2847 

 

Курганний 

могильник 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 4,0 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

343.  

344.  

345. 2848 

 

Курганний 

могильник 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 3,0 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

346.  

347.  

348. 2854 

Курганний 

могильник 

«Пацюкова 

Могила» 

с. Успенівка, Андріївська 

сел/р, за 2,0 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

349.  350.   с. Червоне Поле, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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351. 2856 Курган Червонопільська с/р, за 0,8 

км на захід від села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 202 

від 28.06.1988 

352.  

353.  

354. 2857 

 

Курган 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, за 2,5 

км на північ від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

355.  

356.  

357. 2858 

 

Курган 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, за 3,8 

км на північний захід від 

села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

358.  

359.  

360. 2862 

 

Курган «Могила 

Чапохма» 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, за 1,0 

км на захід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

361.  

362.  

363. 2865 

 

Курган 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, за 3,5 

км на північний захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

364.  

365.  

366. 2866 

 

Курган 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, за 3,0 

км на захід від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

367.  

368.  

369. 2859 

 

Курганний 

могильник 

«Могила Довга» 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, за 4,0 

км на північний захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

370.  

371.  

372. 2860 

 

Курганний 

могильник 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, за 2,5 

км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

373.  

374.  

375. 2861 

 

Курганний 

могильник 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, за 1,0 

км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

376.  

377.  

378. 2863 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Гурсак» 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, за 4,5 

км на північний захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

379.  380.   с. Червоне Поле, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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381. 2864 Курганний 

могильник 

Червонопільська с/р, за 4,0 

км на захід від західної 

околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 202 

від 28.06.1988 

382.  

383.  

384. 2868 

 

Курган 

с. Шевченка, Дмитрівська 

с/р, на південній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

385.  

386.  

387. 2870 

 

Курган 

с. Шевченка, Дмитрівська 

с/р, за 1,3 км на південний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

388.  

389.  

390. 2871 

 

Курган 

с. Шевченка, Дмитрівська 

с/р, за 3,5 км на південь від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

391.  

392.  

393. 2867 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченка, Дмитрівська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

394.  

395.  

396. 2869 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченка, Дмитрівська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

села, на правому березі р. 

Кілтичія 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

397.  

398.  

399. 2872 

 

Курган 

с. Шевченкове, Долинська 

с/р, за 1,8 км на північний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

400.  

401.  

402. 2873 

 

Курган 

с. Шевченкове, Долинська 

с/р, за 1,5 км на захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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Більмацький (кол. Куйбишевський) район 

№ 

п/п 
Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення  про 

взяття на 

держоблік 

403.  

 

3146 

 

Курган 

смт.  Більмак,  Більмацька 

сел/р  (кол. смт. Куйбишеве, 

Куйбишевська сел/р), за 3,5 

на схід від східної околиці 

селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

404.  

 

3148 

 

Курган 

 смт.  Більмак,  Більмацька 

сел/р  (кол. смт. Куйбишеве, 

Куйбишевська сел/р),  за 7,8 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

405.  

 

3150 

 

Курган 

смт.  Більмак,  Більмацька 

сел/р  (кол. смт. Куйбишеве, 

Куйбишевська сел/р), за 2,5 

км на південний схід від 

південно-східної околиці  

селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

406.  

 

3153 

 

Курганний 

могильник 

 

смт.  Більмак,  Більмацька 

сел/р  (кол. смт. Куйбишеве, 

Куйбишевська сел/р), за 2,7 

км на північний захід від 

північної околиці селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

407.  

 

3154 

 

Курганний 

могильник  

смт.  Більмак,  Більмацька 

сел/р  (кол. смт. Куйбишеве, 

Куйбишевська сел/р), за 3,0 

км на південний захід від 

селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

408.  
 

3147 

Курганний 

могильник 

смт.  Більмак,  Більмацька 

сел/р ( кол. смт. Куйбишеве, 

 

IV тис. до 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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«Більмак-

Могила» 

(«Бельмак 

Могила») 

Куйбишевська сел/р), за 3,0 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

селища 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

від 28.06.1988 

409.  

 

3149 

 

Курганний 

могильник 

смт.  Більмак,  Більмацька 

сел/р ( кол. смт. Куйбишеве, 

Куйбишевська сел./р), за 3,5 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

410.  

 

3151 

 

Курганний 

могильник 

смт.  Більмак,  Більмацька 

сел/р ( кол. смт. Куйбишеве, 

Куйбишевська сел./р), за 1,7 

км на схід від південної 

околиці селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

411.  

 

3152 

 

Курганний 

могильник 

смт.  Більмак,  Більмацька 

сел/р (кол. смт. Куйбишеве, 

Куйбишевська сел./р), за 1,5 

км на північний схід від 

північної околиці селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

412.  

 

3047 

 

Курган 

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Білоцерківська с/р), за 2,8 км 

на схід від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

413.  

 

3051 

 

Курган 

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Білоцерківська с/р),   за 2,0 

км на схід від східної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

414.  

 

3056 

 

Курган 

с. Білоцерківка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Білоцерківська с/р), за 5,0 км 

на схід від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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415.  

 

3060 

 

Курган 

с. Білоцерківка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Білоцерківська с/р), за 9,0 км 

на схід від південно-східної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

416.  

 

3061 

 

Курган 

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Білоцерківська с/р), за 4,5 км 

на північний схід від 

північної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

417.  

 

3048 

 

Курган  

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Білоцерківська с/р), за 2,0 км 

на схід від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

418.  

 

3049 

 

Курганний 

могильник 

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол 

.Білоцерківська с/р), за 1,3 км 

на схід від південно-східної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

419.  

 

3050 

 

Курганний 

могильник 

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ 

(кол.Білоцерківська с/р),  за 

0,2 км на схід від східної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

420.  

 

3052 

 

Курганний 

могильник 

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ 

(кол.Білоцерківська с/р), за 

2,5 км на північний схід від 

східної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

421.  

 

3053 

 

Курганний 

могильник 

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ 

(кол.Білоцерківська с/р),  за 

3,3 км на північний схід від 

північної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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422.  

 

3054 

 

Курганний 

могильник 

с. Білоцерківка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ 

(кол.Білоцерківська с/р), за 

8,7 км на південний схід від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

423.  

 

3055 

 

Курганний 

могильник 

с. Білоцерківка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ 

(кол.Білоцерківська с/р), за 

8,5 км на схід від південної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

424.  

 

3057 

 

Курганний 

могильник 

с. Білоцерківка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ 

(кол.Білоцерківська с/р),  за 

3,0 км на південний схід від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

425.  

 

3058 

 

Курганний 

могильник 

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ 

(кол.Білоцерківська с/р),  за 

6,0 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

426.  

 

3059 

 

Курганний 

могильник 

с. Білоцерківка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ 

(кол.Білоцерківська с/р),  за 

5,0 км на схід від східної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

427.  

 

3062 

 

Курган 

с. Білоцерківка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ 

(кол.Білоцерківська с/р),  за 

7,0 км на північний схід від 

північної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

428.  

 

3063 

 

Курган 

с. Більманка, Більманська 

с/р, за 0,7 км на схід від 

південної околиці села та за 

2,05 км на схід-південний 

схід від будинку сільради 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 
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429.  3064 Курган 

с. Більманка, Більманська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

центру села, на захід від 

дороги на с. Дубове 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

430.  3065 Курган 

с. Більманка, Більманська 

с/р,  за 3,2 км на північний 

захід від будинку сільради по 

дорозі на с. Дубове 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

431.  

 

3066 

 

Курган 

с. Більманка, Більманська 

с/р, за 0,5 км на північ від 

центру села, на схід від 

дороги на с. Дубове 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

432.  

 

3067 

 

Курганний 

могильник 

с. Більманка, Більманська 

с/р,за 1,45 км на південь- 

південний захід від південній 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

433.  

 

3068 

 

Курганний 

могильник  

с. Більманка, Більманська 

с/р, за 2,95 км км на південь-

південний схід від вїзду в 

селоп 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

434.  

 

3070 

 

Курган 

с. Більманка, Більманська 

с/р, за 1,0 км на захід від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

435.  

 

3071 

 

Курган 

с. Більманка, Більманська 

с/р, за 1,5 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

436.  

 

3069 

 

Курганний 

могильник 

с. Більманка, Більманська 

с/р, на захід від південної 

околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

437.  

 

3072 

 

Курган 

с. Благовіщенка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р),  за 4,2 

км на  захід від західної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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438.  

 

3076 

 

Курган 

с. Благовіщенка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Благовіщенська с/р),  за 4,7 

км на захід від західної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

439.  

 

3080 

 

Курган 

с. Благовіщенка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Благовіщенська с/р),  за 5,5 

км на захід від південної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

440.  

 

3082 

 

Курган 

с. Благовіщенка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Благовіщенська с/р),  за 3,5 

км на захід від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

441.  

 

3084 

 

Курган 

с. Благовіщенка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Благовіщенська с/р), за 0,8 

км на захід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

442.  

 

3086 

 

Курган 

с. Благовіщенка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол. 

Благовіщенська с/р), за 1,0 

км на захід від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

443.  

 

3087 

 

Курган 

с. Благовіщенка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р), за 4,7 

км на північний захід від 

північної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

444.  

 

3088 

 

Курган 

с. Благовіщенка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р), за 5,6 

км на північний захід від 

північної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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445.  

 

3073 

 

Курганний 

могильник 

с. Благовіщенка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р), за 4,0 

км на захід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

446.  

 

3074 

 

Курганний 

могильник 

с. Благовіщенка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р), за 2,5 

км на захід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

447.  

 

3081 

 

Курганний 

могильник 

с. Благовіщенка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р),  за 5,0 

км на захід від південної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

448.  

 

3083 

 

Курганний 

могильник 

с. Благовіщенка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р),  за 3,0 

км на захід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

449.  

 

3085 

 

Курганний 

могильник 

с. Благовіщенка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р), за 0,6 

км на південний захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

450.  

 

3089 

 

Курганний 

могильник 

с. Благовіщенка, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р),  за 4,0-

5,0 км на захід від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

451.  

 

3090 

 

Курганний 

могильник 

с. Благовіщенка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р), за 1,7 

км на захід від західної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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452.  

 

3092 

 

Курган 

с. Благовіщенка,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Благовіщенська с/р), за 0,5 

км на південь від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

453.  

 

3095 

 

Курган 

с. Вершина, Вершинська с/р, 

за 1,2 км на захід від північ 

но-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

454.  

 

3099 

 

Курган 

с. Вершина, Вершинська с/р, 

за 3,5 км на захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

455.  

 

446 

Курган 

«Попова  

Могила» 

с. Вершина, Вершинська с/р, 

за 1,0 км на захід від західної 

околиці  села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 10.02.1971 

456.  

 

449 

Курган 

«Руче- ненкова  

Могила» 

с. Вершина, Вершинська с/р, 

за 0,5 км на південний захід 

від західної околиці  села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 10.02.1971 

457.  

 

3096 

 

Курганний 

могильник  

с. Вершина, Вершинська с/р, 

за 0,7 км на захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

458.  

 

3097 

 

Курганний 

могильник 

с. Вершина, Вершинська с/р, 

за 3,0 км на захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

459.  

 

3098 

 

Курганний 

могильник 

с. Вершина, Вершинська с/р, 

за 5,3 км на захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

460.  

 

3100 

Курганний 

могильник  

с. Вершина, Вершинська с/р, 

за 1,0 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

461.  

 

3101 

 

Курган 

с. Вершина Друга, 

Смирновська  сільська ТГ, за 

2,3 км на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

462.    с. Вершина Друга,  Пам’ятка Місцевого  
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3103 Курган Смирновська сільська ТГ, за 

0,7 км на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 202 

від 28.06.1988 

463.  

 

3111 

 

Курган 

с. Вершина Друга, 

Смирновська сільська ТГ, за 

6,5 км на північний захід від 

північ но-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

464.  

 

3102 

 

Курганний 

могильник 

с. Вершина Друга, 

Смирновська  сільська ТГ, за 

4,1 км на північний захід від  

північно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

465.  

 

3104 

 

Курганний 

могильник 

с. Вершина Друга, 

Смирновська сільська ТГ, за 

1,8 км на захід від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

466.  

3105 Курган с. Вершина Друга, 

Смирновська  сільська ТГ, за 

0,5 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

467.  

 

3106 

 

Курганний 

могильник 

с. Вершина Друга, 

Смирновська сільська ТГ, за 

1,3 км на південний захід від 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

468.  

 

3107 

 

Курганний 

могильник 

с Вершина Друга, 

Смирновська сільська ТГ,  за 

0,5 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

469.  

 

3108 

 

Курганний 

могильник 

с. Вершина Друга, 

Смирновська сільська ТГ, за 

0,5 км на південь від 

південної околиці села, біля 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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роздоріжжя 

470.  

 

3109 

 

Курган 

с. Вершина Друга, 

Смирновська сільська ТГ, за 

0,5 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

471.  

 

3110 

 

Курганний 

могильник 

с. Вершина Друга, 

Смирновська сільська ТГ, за 

2,5 км на північ від північно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

472.  

 

3216 

 

Курган 

с. Веселоіванівське, Ново-

українська с/р, за 1,3 км на 

південний захід від південної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

473.  

 

3112 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселоіванівське, Ново-

українська с/р, за 1,2 км на 

захід від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

474.  

 

3113 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселоіванівське, Ново-

українська с/р, за 1,4 км на 

захід від північної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

475.  

 

3214 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселоіванівське, Ново-

українська с/р, за 6,0 км на 

захід – південний захід від 

південної околиці села  

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

476.  

 

3215 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселоіванівське, Ново-

українська с/р, за 3,0 км на 

південний захід від південної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

477.  

 

3118 

 

Курганний 

могильник 

с. Гоголівка, Новоукраїнська 

с/р, за 0,7 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

478.  

 

3119 

 

Курганний 

могильник 

с. Гоголівка, Новоукраїнська 

с/р, за 0,7 км на захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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479.  

 

442 

 

Курган 

«Довга Могила» 

с. Гусарка, Гусарківська с/р, 

за 6,0 км на північ від 

північно-східної  околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

480.  

 

3122 

 

Курган 

с. Гусарка, Гусарківська с/р, 

за 4,5 км на північний схід 

від північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

481.  

 

3123 

 

Курган 

с. Гусарка, Гусарківська с/р, 

за 1,0 км на північ від 

північної околиці  села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

482.  

 

3120 

 

Курганний 

могильник 

с. Гусарка, Гусарківська с/р, 

за 2,2 км на південний схід 

від східної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

483.  

 

3121 

 

Курганний 

могильник 

с. Гусарка, Гусарківська с/р, 

за 3,5 км на південний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

484.  

 

3124 

 

Курганний 

могильник 

с. Гусарка, Гусарківська с/р, 

за 2,5 км на північний  схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

485.  

 

3125 

 

Курганний 

могильник 

с. Гусарка, Гусарківська с/р, 

за 1,5 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

486.  

 

3132 

 

Курган 

с. Зелений Гай Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), за 0,6 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

487.  

 

3133 

 

Курган 

 

с. Зелений Гай,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), за 2,0 км на південний 

схід від східної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

488.  

 

3134 

 

Курганний 

могильник 

с. Зелений Гай, Смирновська 

сільська ТГ(кол. Зразківська 

с/р), за 1,2 км на північний 

схід від північної околиці   

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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села 

489.  

 

3135 

 

Курган 

с. Зразкове,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), за 1,5 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

490.  

 

3136 

 

Курган 

с. Зразкове,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), за 2,0 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

491.  

 

3137 

 

Курган 

с. Зразкове,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), за 3,0 км на південний 

захід від південної околиці 

села  

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

492.  

 

3138 

 

Курган 

с. Зразкове,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), за 4,5 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

493.  

 

3139 

 

Курган 

с. Зразкове,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), за 5,5 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

494.  

 

3141 

 

Курган 

с. Зразкове, Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р),  на  східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

495.  

 

3140 

 

Курганний 

могильник 

с. Зразкове,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), за 1,2 км на захід від 

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

496.  

 

3142 

 

Курганний 

могильник 

с. Зразкове,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), на південній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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497.  

 

3143 

 

Курганний 

могильник 

с. Зразкове,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Зразківська 

с/р), за 1,7 км на захід від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

498.  

 

3158 

 

Курган 

с. Ланцеве, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Ланцівська с/р), за 3,0 км на 

південь від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

499.  

 

3155 

 

Курганний 

могильник 

с. Ланцеве, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Ланцівська с/р), за 2,0 км на 

південь від південної околиці 

селаа 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

500.  

 

3156 

 

Курганний 

могильник 

с. Ланцеве, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Ланцівська с/р), за 0,7 км на 

південь від західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

501.  

 

3157 

Курганний 

могильник 

«Ланцівська 

Могила» 

с. Ланцеве, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Ланцівська с/р),  за 1,8 км на 

південь від східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

502.  

 

3159  

 

Курганний 

могильник 

с. Ланцеве, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Ланцівська с/р),  за 2,2 км на 

південь від західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

503.  

 

3165 

 

Курганний 

могильник 

с. Дружне (кол. с.  

Ленінське), Гусарківська с/р, 

за 1,0 км на схід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

504.  
 

3172 

 

Курган 

с. Мар’янівка, Мар’янівська 

с/р, за 2,4 км на схід від 

 

IV тис. до 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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північної околиці села н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

від 28.06.1988 

505.  

 

3173 

 

Курган 

с. Мар’янівка, Мар’янівська 

с/р, за 2,7 км на південний 

захід від північної околиці 

села  

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

506.  

 

3171 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’янівка, Мар’янівська 

с/р, за 1,4 км на схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

507.  

 

3175 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’янівка, Мар’янівська 

с/р, за 2,0 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

508.  

 

3185 

 

Курган 

с. Новоукраїнка, 

Новоукраїнська с/р, за 0,2 км 

на захід від центру села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

509.  

 

3189 

 

Курган 

с. Новоукраїнка, 

Новоукраїнська с/р, за 4,2 км 

на схід від східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

510.  

 

3184 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоукраїнка, 

Новоукраїнська с/р, за 1,2 км 

на захід від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

511.  

 

3186 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоукраїнка, 

Новоукраїнська с/р, за 0,4 км 

на захід від західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

512.  

 

3188 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоукраїнка, 

Новоукраїнська с/р, за 5,5 км 

на схід від східної околиці 

села  

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

513.  

 

3029 

 

Курган 

с. Олексіївка, Смирновська 

сільська ТГ, за 4,0 км на 

північний схід від північної 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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околиці села ІІ тис. н.е. 

514.  

 

3033 

 

Курган  

с. Олексіївка, Смирновська 

сільська ТГ, за 2,5 км на 

північний схід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

515.  

 

3035 

 

Курган 

с. Олексіївка, Смирновська 

сільська ТГ, за 5,5 км на схід 

від північної околиці села та 

за 2,44 від вїзду в с. 

Більманка 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

516.  

 

3036 

 

Курган 

 с. Олексіївка, Смирновська  

сільська ТГ, за 1,5 км на схід 

від північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

517.  

 

3037 

 

Курган 

с. Олексіївка, Смирновська  

сільська ТГ, за 1,7 км на схід 

від північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

518.  

 

3039 

 

Курган 

с. Олексіївка, Смирновська 

сільська ТГ, за 4,2 км на схід 

від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

519.  

 

3041 

 

Курган 

с. Олексіївка, Смирновська  

сільська ТГ,  за 2,2 км на 

північ від північної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

520.  

 

3042 

 

Курган 

с. Олексіївка, Смирновська 

сільська ТГ, за 3,3 км на 

північний захід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

521.  

 

3028 

 

Курганний 

могильник 

с. Олексіївка, Смирновська 

сільська ТГ, за 2,0 км на 

північний захід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

522.  

 

3030 

 

Курганний 

могильник 

с. Олексіївка, Смирновська  

сільська ТГ, за 0,4 км на схід 

від північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

523.    с. Олексіївка, Смирновська  Пам’ятка Місцевого  



45 

 

3031 Курганний 

могильник 

сільська ТГ, за 4,7 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 202 

від 28.06.1988 

524.  

 

3032 

 

Курганний 

могильник 

с. Олексіївка, Смирновська  

сільська ТГ, за 7,5 км на 

північний схід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

525.  

 

3034 

 

Курганний 

могильник 

с. Олексіївка, Смирновська  

сільська ТГ, за 5,0 км на схід 

від північної околиці села 

та за 2,06 км на захід від 

в’їзду в с. Більманка 

Більманської с/р. 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

526.  

 

3038 

 

Курганний 

могильник 

с. Олексіївка, Смирновська  

сільська ТГ, за 3,2 км на схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

527.  

 

3040 

Курганний 

могильник 

«Гостра 

Могила»  

с. Олексіївка, Смирновська  

сільська ТГ, за 1,5 км на 

північ-північний схід від 

північної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

528.  

 

3197 

 

Курган 

с. Смирнове, Смирновська  

сільська ТГ, за 7,0 км на 

південь від західної околиці  

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

529.  

 

3199 

 

Курган 

с. Смирнове, Смирновська  

сільська ТГ, за 9,0 км на 

південь від західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

530.  

 

3200 

 

Курган 

с. Смирнове, Смирновська 

сільська ТГ, за 8,5 км на 

південь від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

531.  

 

3201 

 

Курган 

с. Смирнове, Смирновська  

сільська ТГ, за 6,5 км на 

південь від південної околиці 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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села ІІ тис. н.е. 

532.  

 

3198 

 

Курганний 

могильник 

с. Смирнове, Смирновська  

сільська ТГ, за 8,0 км на 

південь від південно-західної 

околиці  села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

533.  

 

3202 

 

Курганний 

могильник 

с. Смирнове, Смирновська 

сільська ТГ,  за 1,0 км на 

південний захід від західної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

534.  

 

3203 

 

Курган 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р), за 1,2 км на захід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

535.  

 

3204 

 

Курган 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ (кол. Титовська 

с/р ), на південній околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

536.  

 

3206 

 

Курган 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р), за 5,5 км на південь від 

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

537.  

 

3207 

 

Курган 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р),  за 6,5 к на південь від 

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

538.  

 

3211 

 

Курган 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р), за 1,5 км на південний 

схід від центру села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

539.  

 

3212 

 

Курган 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р),  за 3,6 км на південний 

схід від південно-західної 

околиці  села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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540.  

 

3205 

 

Курганний 

могильник 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р),  за 6,0 км на південь від 

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

541.  

 

3208 

 

Курганний 

могильник 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р),  за 5,0 км на південь від 

східної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

542.  

 

3209 

 

Курганний 

могильник 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р), Титовська с/р, за 1,0 км 

на південь від західної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

543.  

 

3210 

 

Курганний 

могильник 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р),  за 2,2 км на південний 

схід від південно-західної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

544.  

 

3213 

 

Курганний 

могильник 

с. Титове,  Смирновська 

сільська ТГ  (кол. Титовська 

с/р),  за 0,4 км на південь від 

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

545.  

 

3217 

 

Курганний 

могильник 

с. Труженка, Смирновська 

сільська ТГ (кол. 

Шевченківська с/р), за 2,2 км 

на південний схід від  

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

546.  

 

3233 

 

Курган 

с. Червоне Озеро,  

Більмацька сел/р, за 1,0 км на 

південь від західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

547.  

 

3235 

 

Курган 

с. Червоноселівка, 

Смілівська с/р, за 1,3 км на 

південь від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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548.  

 

3236  

 

Курган 

с. Червоноселівка, 

Смілівська с/р, на західній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

549.  

 

3237 

 

Курган 

с. Червоноселівка, 

Смілівська с/р, на північно-

східній околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

550.  

 

3234 

 

Курганний 

могильник 

с. Червоноселівка, 

Смілівська с/р, за 0,7 км на 

південь від південної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

551.  

 

3239 

 

Курган 

с. Черешневе, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Білоцерківська с/р), за 0,6 км 

на захід від західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

552.  

 

3223 

 

Курган 

с. Шевченківське,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),  за 7,0 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

553.  

 

3225 

 

Курган 

с. Шевченківське, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),   за 5,2 

км на південний схід від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

554.  

 

3226 

 

Курган 

с. Шевченківське, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),   за 6,0 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

555.  

 

3227 

 

Курган 

с. Шевченківське, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),   за 2,7 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

ІІ тис. н.е. 

556.  

 

3229 

 

Курган 

с. Шевченківське, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),   за 

6,5км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

557.  

 

3218 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченківське,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),  за 3,5 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

558.  

 

3219 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченківське,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),  за 2,0 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

559.  

 

3221 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченківське,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),  за 4,7 

км на захід від західної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

560.  

 

3222 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченківське,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),  за 1,5 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

561.  

 

3224 

 

Курган 

с. Шевченківське,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),  за 9,5 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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км на південний схід від 

південної околиці села 

ІІ тис. н.е. 

562.  

 

3228 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченківське,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),  за 10,0 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села  

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

563.  

 

3230 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченківське,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),  за 3,0 

км на північний захід від 

північної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

564.  

 

3231 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченківське, Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),   за 1,2 

км на схід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

565.  

 

3232  

 

Курган 

с. Шевченківське,  Комиш-

Зорянська селищна ТГ (кол.  

Шевченківська с/р),  за 2,5 

км на північний захід від 

північної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. –  

І пол. ІІ 

тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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Василівський район 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення  про 

взяття на 

держоблік 

566.  

1774 Курган м.. Василівка, Василівська  

м/р, за 4,0 км на захід від 

західної окраїни міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 

від 23.10.1984 

567.  1775 
Курганний 

могильник 

м. Василівка, Василівська 

м/р, за 1,7-2,5 км на 

північний захід від північно-

західної окраїни міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

568.  1767 
 

Курган 

с. Балки, Балківська с/р, вул. 

Садова, напроти будинку № 

72 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

569.  1768 

 

Курганний 

могильник 

с. Балки, Балківська с/р, за 

2,3 км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

570.  1771 
 

Курган 

с. Балки, Балківська с/р, за 

4,5 км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

571.  1769 

 

Курганний 

могильник 

с. Балки, Балківська с/р, за 

1,0-2,0 км на північний захід 

від західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

572.  1770 

 

Курганний 

могильник 

с. Балки, Балківська с/р, за 

7,0 км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

573.  1371 
Городище 

Великі Кучугури 

о-ва Великі Кучугури, 

Каховське водосховище, 

 

ХІV-ХVІ 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 
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північна частина островів, за 

12,0 км на північ від м. 

Василівка  

в.в. від 22.12.1982 

574.  1773 

Курганний 

могильник 

«Гречана 

Могила» 

(«Гречина 

Могила») 

с. Верхня Криниця, Верх-

ньокриничанська с/р, за 1,5-

3,5 км на північний схід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

575.  

 

1776 

 

Курган 

с. Відножине, Орлянська с/р, 

за 2,0 км на південний захід 

від західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

576.  

 

1777 

Курганний 

могильник 

с. Гладке, Підгірненська с/р, 

за 1,5 км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

577.  

 

1778 

Курганний 

могильник 

с. Гладке, Підгірненська с/р, 

за 1,5 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

578.  

 

1779 

 

Курганний 

могильник 

с. Гладке, Підгірненська с/р, 

за 1,0 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

579.  

 

2225 

 

Курганний 

могильник 

с. Гладке, Підгірненська с/р, 

за 1,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

580.  

 

2226 

 

Курганний 

могильник 

с. Гладке, Підгірненська с/р, 

за 2,0 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

581.  

 

2227 

 

Курган 

с. Грозове, Широківська с/р, 

за 0,5 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

582.  

 

1780 

 

Курганний 

могильник 

с. Грозове, Широківська с/р, 

за 1,0 км на північний схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 
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583.  

 

1783 

 

Курган 

с. Жереб’янки, П’ятихатська 

с/р, за 2,0 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

584.  

 

1782 

Курганний 

могильник 

с. Жереб’янки, П’ятихатська 

с/р, на північній околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

585.  

 

1781 

 

Курганний 

могильник 

с. Жереб’янки, П’ятихатська 

с/р, за 0,4 км на південний 

схід від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

586.  1784 
Курганний 

могильник 

с. Зелений Гай, 

Підгірненська с/р, за 0,6 км 

на північний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

587.  

 

1785 

 

Курганний 

могильник 

с. Зелений Гай, 

Підгірненська с/р, за 0,9 км 

на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

588.  

 

1786 

 

Курганний 

могильник 

с. Зелений Гай, 

Підгірненська с/р, за 1,5 км 

на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

589.  

 

1787 

 

Курганний 

могильник 

с. Златопіль, Скельківська 

с/р, за 0,7 км на південь віл 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

590.  

 

1788 

 

Курганний 

могильник 

с. Златопіль, Скельківська 

с/р, за 1,7 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

591.  

 

2228 

 

Курган 

с. Кам’янське, Кам’янська 

с/р, за 0,8 км на південь від 

південно-східної околиці 

села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

592.  

 

2229 

 

Курган 

с. Кам’янське, Кам’янська 

с/р, за 0,7 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

593.  

 

2230 

 

Курган 

с. Кам’янське,  Кам’янська  

с/р, за 1,5 км на північний 

схід від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

594.    с. Кам’янське, Кам’янська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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1790 Курганний 

могильник 

с/р, за 1,5 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 354 

від 23.10.1984 

595.  

 

1791 

 

Курганний 

могильник 

с. Кам’янське, Кам’янська 

с/р, за 3,5 км на північний 

схід від північної  околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

596.  

 

1792 

 

Курганний 

могильник 

с. Кам’янське, Кам’янська 

с/р, за 0,5 км на північний 

схід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

597.  

 

1793 

 

Курганний 

могильник 

с. Кам’янське, Кам’янська 

с/р, за 0,8-2,0 км на 

північний захід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

598.  

 

1794 

 

Курганний 

могильник 

с. Кам’янське, Кам’янська 

с/р, за 2,5 км на північний 

схід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

599.  1796 

 

Курганний 

могильник 

с. Кам’янське, Кам’янська 

с/р, вздовж північно-західної 

око-лиці села. 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

600.  

2232 Курганний 

могильник  

с. Коновалова, Широківська 

с/р, за 0,3 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

601.  

 

2233 

 

Курганний 

могильник 

с. Коновалова, Широківська 

с/р, за 1,0 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

602.  

 

1797 

 

Курганний 

могильник 

с. Лісне, Лугівська с/р, за 1,0-

2,5 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

603.  

 

2234 

 

Курганний 

могильник 

с. Лук’янівське, 

Степногірська сел/р, за 3,5 

км на південь від південної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 
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околиці села 

604.  

 

2236 

 

Курган 

с. Лук’янівське, 

Степногірська сел/р, за 1,3 

км на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

605.  
 

2237 

 

Курган 

с. Лук’янівське, 

Степногірська сел/р, за 4,0 

км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

606.  
 

2235 

 

Курганний 

могильник 

с. Лук’янівське, 

Степногірська сел/р, за 2,0 

км на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

607.  

 

1798 

 

Курган 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 2,5 

км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

608.  1799 

 

Курган 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 3,2 

км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

609.  

 

1801 

 

Курган 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 5,5 

км на південний захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

610.  

 

1804 

 

Курган 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 0,5 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

611.  

 

1805 

 

Курган 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 3,0 

км на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

612.    с. Мала Білозерка, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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1806 Курган Малобілозерська с/р, за 1,1 

км на захід від західної 

околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 354 

від 23.10.1984 

613.  

 

1800 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 3,0 

км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

614.  

 

1802 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 7,2 

км на південний захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

615.  1803 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 5,7 

км на південь – південний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

616.  1807 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 2,0 

км на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

617.  1808 

 

Курганний 

могильник 

с Мала Білозерка, Малобі-

лозерська с/р, за 2,0 км на 

південний захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

618.  1812 

 

Курган 

с. Малі Щербаки, 

П’ятихатська с/р, за 1,6 км на 

південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

619.  1809 

 

Курганний 

могильник 

с. Малі Щербаки, 

П’ятихатська с/р, за 0,75 км 

на південний захід від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

620.  1810 

 

Курганний 

могильник 

с. Малі Щербаки, 

П’ятихатська с/р, за 2,0 км на 

південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

621.  1811 

 

Курганний 

могильник 

с. Малі Щербаки, 

П’ятихатська с/р, за 2,5 км на 

північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 
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622.  1813 

 

Курган 

с. Маячка, Скельківська с/р, 

за 2,0 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

623.  

 

1814 

 

Курган 

с. Маячка, Скельківська с/р, 

за 1,0 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

624.  

1815 Курганний 

могильник 

с.Маячка , Скельківська с/р, 

за 1,0 км на північний схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

625.  

 

1816 

 

Курган 

с. Новобілозерка, Малобі-

лозерська с/р, на північно-

західній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

626.  

 

1817 

 

Курганний 

могильник 

с. Новобілозерка, Малобі-

лозерська с/р, за 3,0 км на 

схід від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

627.  

 

1818 

 

Курганний 

могильник 

с. Новобілозерка, Малобі-

лозерська с/р, за 1,0 км на 

північний схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

628.  

 

2483 

 

Курган 

с. Орлянське, Орлянська с/р, 

за 1,5 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

629.  

 

2487 

 

Курган 

с. Орлянське, Орлянська с/р, 

за 0,6  км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

630.  

 

2482 

 

Курганний 

могильник 

с. Орлянське, Орлянська с/р, 

за 2,0 км на північ від 

північно-західної околиці 

села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

631.  

 

2484 

 

Курганний 

могильник 

с. Орлянське, Орлянська с/р, 

за 4,0 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 
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села 

632.  

 

2485 

 

Курганний 

могильник 

с. Орлянське, Орлянська с/р, 

за 3,0 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

633.  

 

2486 

 

Курганний 

могильник 

с. Орлянське, Орлянська с/р, 

за 0,9 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

634.  

 

2238 

 

Курган 

с. Павлівка, П’ятихатська с/р, 

за 1,7 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

635.  

 

2239 

 

Курган 

с. Павлівка, П’ятихатська с/р, 

за 1,9 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

636.  

 

2488 

 

Курган 

с. Павлівка, П’ятихатська с/р, 

за 1,25 км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

637.  

 

1819 

 

Курганний 

могильник 

с. Павлівка, П’ятихатська с/р, 

за 2,75 км на південний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

638.  

 

1820 

 

Курганний 

могильник 

с. Павлівка, П’ятихатська с/р, 

за 1,5 км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

639.  

 

2241 

 

Курган 

с. Переможне, Широківська 

с/р, за 0,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

640.  

 

2243 

 

Курганний 

могильник 

с. Переможне, Широківська 

с/р, за 3,0 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

641.  

 

2240 

 

Курганний 

могильник 

с. Переможне, Широківська 

с/р, за 1,5 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

642.    с. Переможне, Широківська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2242 Курганний 

могильник 

с/р, за 4,0 км на захід від 

західної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 434 

від 26.11.1985 

643.  

 

2244 

 

Курганний 

могильник 

с. Переможне, Широківська 

с/р, за 3,5 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 23.11.85 

644.  

 

1824 

 

Курган 

с. Підгірне, Підгірненська 

с/р, за 0,75 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

645.  

 

157 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Лисівська» 

с. Підгірне, Підгірненська 

с/р, за 2,0 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

646.  

 

1821 

 

Курганний 

могильник 

с. Підгірне, Підгірненська 

с/р, на південно-східній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

647.  

 

1822 

 

Курган  

с. Підгірне, Підгірненська 

с/р, за 2,0 км на південь від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

648.  

 

1823 

 

Курганний 

могильник 

с. Підгірне, Підгірненська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

649.  

 

1825 

 

Курганний 

могильник 

с. Підгірне, Підгірненська 

с/р,  за 1,5 км на північ від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

650.  

 

1826 

 

Курганний 

могильник 

с. Підгірне, Підгірненська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

651.  

 

1827 

 

Курган 

с. Приморське, Приморська 

с/р, за 0,5 км на північний 

схід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

652.  
 

1828 

 

Курган 

с. Приморське, Приморська 

с/р, за 1,25 км на схід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 
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східної околиці села ІІ тис. н.е. від 23.10.1984 

653.  

 

1834 

 

Курган 

с. Приморське, Приморська 

с/р, за 1,0 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

654.  

2490 Курган с. Приморське, Приморська 

с/р, за 3,0 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.1246 

655.  

2491 Курган с. Приморське, Приморська 

с/р, за 4,0 км на схід від 

східної околиці села   

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.1246 

656.  

 

2492 

 

Курган 

«Баба» 

с. Приморське, Приморська 

с/р, за 5,0 км на схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

657.  

 

2493 

 

Курган 

с. Приморське, Приморська 

с/р, за 6,0 км на схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.1246 

658.  

 

1829 

 

Курганний 

могильник 

с. Приморське, Приморська 

с/р, за 2,0 км на північний 

схід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

659.  

 

1830 

 

Курганний 

могильник 

с. Приморське, Приморська 

с/р, за 2,0 км на північний 

схід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

660.  

 

1831 

 

Курганний 

могильник 

с. Приморське, Приморська 

с/р, за 1,5 км на північний 

схід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

661.  

 

1832 

 

Курганний 

могильник 

с. Приморське, Приморська 

с/р, на східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

662.  

 

1833 

 

Курганний 

могильник 

с. Приморське, Приморська 

с/р, за 3,0 км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

663.    с. Приморське, Приморська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2489 Курганний 

могильник 

с/р, за 1,5 км на схід від 

північно-східної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 474 

від 31.12.1986 

664.  

 

1837 

 

Курган 

с. П’ятихатки, П’ятихатська 

с/р, за 1,2 км на північ від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

665.  

 

1835 

 

Курганний 

могильник 

с. П’ятихатки, П’ятихатська 

с/р, за 3,0 км на південний 

схід від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

666.  

 

1836 

 

Курганний 

могильник 

с. П’ятихатки, П’ятихатська 

с/р, за 2,0 км на північний 

схід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

667.  

 

1843 

 

Курган 

с. Скельки, Скельківська с/р, 

на південній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 

від 23.10.1984 

668.  

 

1844 

 

Курган «Могила 

Батрачка» 

с. Скельки, Скельківська с/р, 

за 3,7 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

669.  

 

1842 

 

Курган  

с. Скельки, Скельківська с/р, 

на східній околиці села   

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 

від 23.10.1984 

670.  

 

2494 

 

Курган 

с. Скельки, Скельківська с/р, 

за 0,6 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

671.  

 

1840 

 

Курганний 

могильник 

с. Скельки, Скельківська с/р, 

за 1,5 км на південний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

672.  

 

1841 

 

Курганний 

могильник 

с. Скельки, Скельківська с/р, 

на південній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

673.  

 

1838 

 

Курган 

смт. Степногірськ, 

Степногірська сел/р, за 3,0 

км на північ від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

674.    смт. Степногірськ, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2246 Курган Степногірська сел/р, за 0,8 

км на північ від північної 

околиці селища 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 434 

від 26.11.1985 

675.  

 

2247 

 

Курган 

смт. Степногірськ, 

Степногірська сел/р, за 3,5 

км на північний схід від  

північної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

676.  

 

2248 

 

Курган 

смт. Степногірськ, 

Степногірська сел/р, за 6,0 

км на північний схід від 

північної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

677.  

 

2249 

 

Курган 

смт. Степногірськ, 

Степногірська сел/р, за 1,5 

км на північний схід від 

східної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

678.  

 

2250 

 

Курган 

смт. Степногірськ, Степно-

гірська сел/р, на північно-

східній околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

679.  

 

1839 

 

Курганний 

могильник 

смт. Степногірськ, Степно-

гірська сел/р, за 2,5 км на 

північний схід від північно-

східної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

680.  

 

2245 

 

Курган 

с. Степове, Степногірська 

сел/р, за 1,2 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

681.  

 

2251 

 

Курганний 

могильник 

с. Тернувате, Широківська 

с/р, за 0,5 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

682.  

 

2495 

 

Курган 

с. Тополине, Орлянська с/р, 

за 1,8 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

683.  
 

2496 

 

Курган 

с. Тополине, Орлянська с/р, 

за 1,2 км на схід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 
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південно-східної околиці 

села 

ІІ тис. н.е. від 31.12.1986 

684.  

 

2497 

 

Курган 

с. Тополине, Орлянська с/р, 

за 0,85 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

685.  

 

2498 

 

Курган 

с. Улянівка, Орлянська с/р, 

на південній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 474 

від 31.12.1986 

686.  

 

2252 

 

Курган 

с. Долинка (кол. с. 

Червоноармійське),  Ши-

роківська с/р, за 1,0 км на 

південний захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

687.  

 

2253 

 

Курганний 

могильник 

с. Долинка (кол. с. 

Червоноармійське),  Ши-

роківська с/р, за 0,6 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

688.  

 

1845 

 

Курган 

с. Широке, Широківська 

с/р,на кладовищі в західній 

частині села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

689.  1847 

 

Курган 

с. Широке, Широківська с/р 

на кладовищі в східній 

частині села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 

від 23.10.1984 

690.  2254 

 

Курган 

с. Широке, Широківська с/р, 

за 0,7 км на північний схід 

від північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

691.  

 

2255 

 

Курган 

с. Широке, Широківська с/р, 

за 3,0 км на південний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

692.  

 

1846 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке, Широківська с/р, 

за 1,0 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 
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села 

693.  

 

2500 

 

Курган 

с. Ясна Поляна, Орлянська 

с/р, за 1,5 км на південь від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

694.  

 

2499 

 

Курганний 

могильник 

с. Ясна Поляна, Орлянська 

с/р, за 0,7 км на південний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 31.12.1986 

695.  

3619 Курган 

 

с. Ясна Поляна, Орлянська 

с/р, за 2,7 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села; за 8,2 км на 

північний захід від північно-

західної околиці смт. 

Михайлівка Михайлівського 

району 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 03.04.1991 
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Великобілозерський район 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення  про 

взяття на 

держоблік 

696.  2948 

 

Курган 

с. Велика Білозерка, Ве-

ликобілозерська с/р, в центрі 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

697.  2950 

Курганний 

могильник  

«Могила 

Мошняна» 

с. Велика Білозерка, Ве-

ликобілозерська с/р, за 8,7 км 

на південь – південний захід 

від південної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

698.  2953 

 

Курган 

с. Велика Білозерка, Трудова 

с/р, за 4,89 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

699.  2955 

Курган 

«Могила 

Поповичев» 

с. Велика Білозерка, Червона 

с/р, за 0,25 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

700.  2960 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Гостра» 

с. Велика Білозерка, Червона 

с/р, за 2,6 км на схід – 

північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

701.  2961 

 

Курганний 

могильник  

с. Велика Білозерка, Червона 

с/р, за 2,8 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

702.  2962 

 

Курган 

с. Велика Білозерка, Трудова 

с/р, за 2,6 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

703.  2965 
 

Курганний 

с. Велика Білозерка, Ве-

ликобілозерська с/р, за 0,8 км 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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могильник  на південь від південної 

околиці села 

ІІ тис. н.е. від 28.06.1988 

704.  2947 

 

Курганний 

могильник 

с. Велика Білозерка, Ве-

ликобілозерська с/р, за 4,8 км 

на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

705.  2946 

 

Курган 

с. Велика Білозерка, Ве-

ликобілозерська с/р, за 8,0 км 

на південь – південний захід 

від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

706.  2949 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Чумацька» 

с. Велика Білозерка, Ве-

ликобілозерська с/р, за 0,7-

1,0 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

707.  2951 

Курганний 

могильник 

кургану 

 « Могила Орел» 

с. Велика Білозерка, Ве-

ликобілозерська с/р, на 

північній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

708.  2952 

Курганний 

могильник 

кургану 

«Чмирьова 

могила» 

с. Велика Білозерка, Ве-

ликобілозерська с/р, за 0,7 км 

на північ від північної 

околиці села 

 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

709.  2954 

 

Курганний 

могильник 

с. Велика Білозерка, Червона 

с/р, за 10,8 км на південь – 

південний схід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

710.  2956 

 

Курганний  

могильник 

«Могили 

Рядові» 

с. Велика Білозерка, 

Новопетрівська с/р, за 5,9 км 

на північ – північний захід 

від північно-західної околиці 

села  

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

711.  2957 

 

Курганний 

могильник 

с. Велика Білозерка, 

Новопетрівська с/р, за 1,0-1,6 

км на північ від північно-

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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західної околиці села ІІ тис. н.е. 

712.  2958 

 

Курганний 

могильник 

с. Велика Білозерка, Червона 

с/р, за 0,9 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

713.  2963 

Курганний 

могильник 

«Могили 

Московські» 

с. Велика Білозерка, Трудова 

с/р, за 7,3 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

714.  2964 

 

Курганний 

могильник 

с. Велика Білозерка, Трудова 

с/р, за 0,4-1,15 км на захід та 

південний захід від західної 

околиці села, за 0,35-0,65 км 

на південь від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

715.  

 

2995 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Гюнівка, Гюнівська с/р, за 

7,6 км на південь – 

південний захід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

716.  3010 

 

 

Курган 

с. Качкарівка, 

Новопетрівська с/р, за 0,5 км 

на південь – південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

717.  3011 

 

Курган 

с. Качкарівка, 

Новопетрівська с/р, за 0,2 км 

на схід від східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

718.  3013 

 

Курганний 

могильник 

с. Качкарівка, Новопет-

рівська с/р, за 1,2 км на 

північ – північний схід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

719.  3012 

 

Курганний 

могильник 

с. Качкарівка, Новопет-

рівська с/р, за 0,9 км на 

південний захід від південної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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околиці села 

720.  3020 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 3,5 км 

на північ – північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

721.  3021 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Бешкошена» 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 1,3 км 

на північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

722.  3022 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 0,4-1,4 

км на південь і південний 

схід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

723.  3023 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 2,8 км 

на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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Веселівський район 

 

 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки, 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення про 

взяття на 

держоблік 

724.  3801 

 

Курган 

смт. Веселе, Веселівська 

селищна ТГ, за 3,3 км на 

північний схід від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 02.07.1992 

 

725.  3802 

 

Курган 

смт. Веселе, Веселівська 

селищна ТГ, за 4,2 км на 

північний схід від  селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 02.07.1992 

 

726.  203 

 

Курганний 

могильник 

смт. Веселе, Веселівська 

селищна ТГ, за 2,8 км на 

захід від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55  від 

10.02.1971 

727.  3799 

 

Курганний 

могильник 

смт. Веселе, Веселівська 

селищна ТГ,  за 7,5 км на 

захід від західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

728.  3800 

 

Курганний 

могильник 

смт. Веселе, Веселівська 

селищна ТГ, за 6,5 км на 

захід від південно-західної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

729.  3796 

 

Курган 

с. Авангард, Веселівська 

селищна ТГ (кол. Білоріцька 

с/р), за 3,0 км на схід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

730.  3797 

 

Курганний 

могильник 

с. Авангард, Веселівська 

селищна ТГ (кол. Білоріцька 

с/р), за 1,5 км на північний 

захід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 
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731.  204 

 

Курган 

с. Мала Михайлівка 

Веселівська селищна ТГ 

(кол. с. Білоріцьке) 

Білоріцькас/р), за 1,5 км на 

північний схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

732.  3803 

 

Курган 

с. Веселе, Таврійська с/р, за 

2,2 км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

733.  3798 

 

Курганний 

могильник 

с. Восход, Матвіївська с/р, за 

4,2 км на південь від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

734.  

 

3804 

 

Курган 

с. Далеке, Веселівська 

селищна ТГ, кол.  

Широківська с/р), за 4,5 км 

на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

735.  202 

 

Курганний 

могильник  

с. Далеке, Веселівська 

селищна ТГ, (кол.  

Широківська с/р), за 1,5 км 

на північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

 

736.  3805 

 

Курган 

с. Запоріжжя, Запорізька с/р, 

за 4,0 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

737.  3806 

 

Курган 

с. Запоріжжя, Запорізька с/р, 

за 3,0 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

738.  3807 

 

Курган 

с. Зелений Луг, 

Зеленогаївська с/р, за 0,5 км 

на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 
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739.  3809 

 

Курган 

с.Калинівка, Калинівська с/р, 

за 2,5 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

 

740.  3808 

 

Курганний 

могильник 

с. Калинівка, Калинівська 

с/р, за 1,0 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

 

741.  3810 

 

Курганний 

могильник 

с. Корніївка, Корніївська с/р, 

за 1,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

742.  201 

 

Курган 

« Баран-Могила» 

с. Матвіївка, Матвіївська с/р, 

за 4,5 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

743.  3813 

 

Курган 

с. Матвіївка, Матвіївська с/р, 

за 2,6 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

744.  3811 

 

Курганний 

могильник 

с. Матвіївка, Матвіївська с/р, 

за 6,6 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

 

745.  

 

3812 

 

Курганний 

могильник 

с. Матвіївка, Матвіївська с/р, 

за 1,6 км на південний схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

746.  

 

3814 

 

Курган 

с. Менчикури, 

Менчикурівська с/р, за 0,5 км 

на захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

747.  

 

3815 

 

Курган 

с. Менчикури, 

Менчикурівська с/р, за 3,2 км 

на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

748.    с. Менчикури, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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3817 Курган Менчикурівська с/р, на 

західній околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 150 

від 02.07.1992 

749.  

 

3818 

 

Курган 

с. Менчикури, 

Менчикурівська с/р, за 1,2 км 

на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

750.  

 

3819 

 

Курган 

с. Менчикури, 

Менчикурівська с/р, у центрі 

села, на кладовищі 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

751.  

 

3816 

 

Курганний 

могильник 

с. Менчикури, 

Менчикурівська с/р, за 3,5 км 

на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 02.07.1992 

752.  

 

3820 

 

Курганний 

могильник 

с. Менчикури, 

Менчикурівська с/р, за 1,6 км 

на північ від північно-східної 

околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

753.  

 

3821 

 

Курганний 

могильник 

с. Мусіївка, Гоголівська с/р, 

за 2,0 км на схід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

754.  

 

3823 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоіванівка, Новоуспе-

нівська с/р, за 2,0 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

755.  

 

3826 

 

Курган 

с. Новоуспенівка, Новоус-

пеніська с/р, за 2,4 км на 

південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

756.  

 

3824 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоуспенівка, Новоус-

пенівська с/р, за 3,0 км на 

північний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

757.  

 

3825 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоуспенівка, Новоус-

пенівська с/р, за 1,2 км на 

південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

758.  

 

3829 

 

Курган 

с. Озерне, Веселівська  

селищна ТГ (кол. Білоріцька 

с/р), за 4,2 км на захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 
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759.  

 

3533 

 

Курган 

с. Озерне, Веселівська  

селищна ТГ (кол. Білоріцька 

с/р) за 1,8 км на схід від села, 

на межі Веселівського і 

Мелітопольського районів, 

за 3,0 км на північ від с. 

Новоякимівка 

Новогородківської с/р 

Мелітопольського району 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

760.  

 

3827 

 

Курганний 

могильник 

с. Озерне, Веселівська  

селищна ТГ (кол. Білоріцька 

с/р), за 2,8 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

761.  

 

3828 

 

Курганний 

могильник 

с. Озерне, Веселівська  

селищна ТГ (кол. Білоріцька 

с/р), за 6,5 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

762.  

 

3831 

 

Курган 

с-ще Таврія, Таврійська с/р, 

за 1,0 км на схід від східної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

763.  

 

3830 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Таврія, Таврійська с/р, 

за 3,5 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

764.  

 

3832 

 

Курган 

с. Чкалове, Чкалівська с/р, за 

2,3 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 02.07.1992 

 

765.  

 

3833 

 

Курган 

с. Чкалове, Чкалівська с/р, за 

0,7 км на північ від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

766.  

 

3834 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке, Веселівська  

селищна ТГ (кол. 

Широківська с/р), за 4,2 км 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 
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на північний захід від 

західної околиці села 

 

767.  

 

3835 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке, Веселівська  

селищна ТГ (кол. 

Широківська с/р), за 1,6 км 

на північ від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

768.  

 

3836 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке, Веселівська  

селищна ТГ (кол. 

Широківська с/р), за 2,2 км 

на північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

769.  

 

3837 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке, Веселівська  

селищна ТГ (кол. 

Широківська с/р), за 2,0 км 

на північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 

 

770.  

 

3838 

 

Курган 

с. Ясна Поляна, Веселівська  

селищна ТГ, за 3,5 км на 

північний схід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 02.07.1992 
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Вільнянський район 

 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення про 

взяття на 

держоблік 

771.  

 

1858 

 

Курганний 

могильник 

м. Вільнянськ, Вільнянська 

м/р, за 0,3 км на північ від 

околиці міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№354 

від 23.10.1984 

772.  

 

4212 

 

Курган 

с. Андріївка, Михайлівська 

с/р, за 0,75 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

773.  

 

1397 

 

Курганний 

могильник 

с. Антонівка, Антонівська 

с/р, за 0,5-1,8 км на 

південний захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

774.  

 

1399 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Антонова» 

с Антонівка, Антонівська с/р, 

за 1,8 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

775.  

 

4213 

 

Курганний 

могильник 

с Антонівка, Антонівська с/р, 

за 2,8 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67  

від 13.02.1997 

776.  

 

4214 

 

Курганний 

могильник 

с. Антонівка, Антонівська 

с/р, за 1,5 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

777.  

 

4215 

 

Курганний 

могильник 

с. Антонівка, Антонівська 

с/р, за 0,6-1,0 км на  

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

778.  
1400 Курганний 

могильник 

с. Богатирівка, 

Люцернянська с/р, за 1,5 км 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 
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на північний схід від 

північно-східної околиці села 

ІІ тис. н.е. від 22.12.1982 

779.  1401 
Курганний 

могильник 

с. Богатирівка, 

Люцернянська с/р, за 1,6 км 

на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

780.  
 

1719 

Курганний 

могильник 

с. Богатирівка, 

Люцернянська с/р, за 3,0 км 

на північ-ний захід від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

781.  4224 
Курганний 

могильник 

с. Богатирівка, 

Люцернянська с/р, за 1,0 км 

на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

782.  

 

4225 

 

Курганний 

могильник 

с. Богатирівка, 

Люцернянська с/р, за 2,5 км 

на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

783.  

 

4226 

 

Курганний 

могильник 

с. Богатирівка, 

Люцернянська с/р, за 1,5 км 

на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

784.  4216 
Курганний 

могильник 

с. Бекарівка, Купріянівська 

с/р, за 0,7 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

785.  

 

4217 

 

Курган 

с. Бекарівка, Купріянівська 

с/р, за 2,6 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67  

від 13.02.1997 

786.  

 

4218 

 

Курган 

с. Бекарівка, Купріянівська 

с/р, за 1,0 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

787.  
 

4219 

 

Курганний 

с. Бекарівка, Купріянівська 

с/р, за 1,5-2,0 км на південь 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 
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могильник від південної околиці села ІІ тис. н.е. від 13.02.1997 

788.  

 

4220 

 

Курганний 

могильник 

с. Бекарівка, Купріянівська 

с/р, за 1,0 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

789.  

 

4221 

 

Курганний 

могильник 

с. Бекарівка, Купріянівська 

с/р, за 1,8 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

790.  

 

2874 

 

Курганний 

могильник 

с. Берестове, Кіровська с/р, 

за 2,0 км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№202 

від 28.06.1988 

791.  

 

1857 

 

Курган 

с. Біляївка, Павлівська с/р, за 

3,0 км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

792.  

 

1855 

 

Курганний 

могильник 

с. Біляївка, Павлівська с/р, за 

1,8 км на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

793.  

 

1856 

 

Курганний 

могильник 

с. Біляївка, Павлівська с/р, за 

1,5 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

794.  

 

4222 

 

Курганний 

могильник 

с. Благовіщенське, 

Московська с/р, за 0,3 км на 

північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

795.  

 

4223 

 

Курганний 

могильник 

с. Благовіщенське, 

Московська с/р, за 0,5 км на 

південь від південної околиці 

села 

 IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

796.  

 

4227 

 

Курган 

с. Василівське, Михайлівська 

с/р, за 0,6 км на південь від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

797.  

 

1402 

 

Курганний 

могильник 

с. Василівське, Михайлівська 

с/р, за 2,0 км на захід – 

південний захід від південно-

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 
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західної околиці села 

798.  

 

1403 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Соколовська» 

с. Васильківське, 

Привільненська с/р, за 0,5 км 

на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

799.  

 

4228 

 

Курганний 

могильник 

с. Васильківське, 

Привільненська с/р, за 0,8-

1,0 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

800.  

 

4229 

 

Курганний 

могильник 

с. Васильківське, 

Привільненська с/р, за 1,0 км 

на схід від східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

801.  

 

4230 

 

Курганний 

могильник 

с. Васильківське, 

Привільненська с/р, за 0,4 км 

на схід від східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

802.  

 

4231 

 

Курганний 

могильник 

с. Васильківське, 

Привільненська с/р, за 0,3 км 

на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

803.  

 

4232 

 

Курганний 

могильник 

с. Васильківське, 

Привільненська с/р, за 1,5 км 

на захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

804.  

 

4233 

 

Курганний 

могильник 

с. Великодубове, Тернівська 

с/р, за 1,2 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

805.  

 

4234 

 

Курган 

с. Веселотернувате, 

Любимівська с/р, за 0,7 км на 

північ від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

806.  
 

1420 

 

Курган 

с. Вівчарне, Кіровська с/р, за 

0,5 км на південь від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№580 
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південно-західної околиці 

села 

ІІ тис. н.е. від 22.12.1982 

807.  

 

1404 

Курганний 

могильник  

«Могила 

Веселотернувата

» 

с. Георгіївське, 

Михайлівська с/р, за 1,0 км 

на північний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

808.  

 

4235 

 

Курган 

с. Гнаровське, Гнаровська 

с/р, за 0,4 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

809.  

 

4236 

 

Курган 

с. Гнаровське, Гнаровська 

с/р, за 1,8 км на північний 

схід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

810.  

 

4237 

 

Курган 

с. Гнаровське, Гнаровська 

с/р, за 1,4 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67  

від 13.02.1997 

811.  

 

4238 

 

Курган 

с. Грушівка, Петро-Михай-

лівська с/р, за 1,5 км на схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

812.  

 

4239 

 

Курган 

с. Губенське, Тернівська с/р, 

на північно-східній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

813.  

 

4240 

 

Курган 

с. Дерезівка, Любимівська 

с/р, за 0,3 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

814.  

 

4241 

 

Курган 

с. Дерезівка, Любимівська 

с/р, за 0,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

815.  

 

4242 

 

Курган 

с. Дніпровка, Дніпровська 

с/р, за 0,75 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 
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816.  227 

Курганний 

могильник 

«Юнацька 

Могила» 

с. Дніпровка, Дніпровська 

с/р, за 1,5 км на північ від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

817.  4243 
Курганний 

могильник 

с. Дружелюбівка, 

Дружелюбівська с/р, за 0,6 

км на північ від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

818.  

 

4244 

 

Курган 

с. Зелене, Павлівська с/р, за 

0,5 км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

819.  

 

1407 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Скотовата» 

с. Зелений Гай, Антонівська 

с/р, за 0,8 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

820.  

 

4245 

 

Курганний 

могильник 

с. Зелений Гай, Антонівська 

с/р, за 1,5-2,0 км на схід – 

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

821.  

 

1408 

 

Курганний 

могильник 

смт. Кам’яне, Кам’яна сел/р, 

за 1,5 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

822.  

 

4246 

Курганний 

могильник 

 

с. Мала Купріянівка (кол. с. 

Кіровське), Купріянівська 

с/р, за 2,4 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

823.  

 

4247 

 

Курганний 

могильник 

  с.  Мала Купріянівка  

(кол. с. Кіровське), 

Купріянівська с/р, за 0,8 км 

на північ від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 
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824.  

 

1409 

Курганний 

могильник 

с. Колос, Антонівська с/р, за 

0,5 км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

825.  

 

1859 

 

Курганний 

могильник 

с. Криничне, Михайлівська 

с/р, за 0,75 км на північний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

826.  

 

1410 

 

Курганний 

могильник 

с. Круглик, Петро-Михай-

лівська с/р, за 0,8 км на 

північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 2.12.82 

827.  

 

4248 

Курганний 

могильник 

 

с. Крутий Яр, Максимівська 

с/р, за 1,5 км на захід – 

північний захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

828.  

 

4249 

 

Курганний 

могильник 

с. Купріянівка, Купріянівська 

с/р, за 1,6 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

829.  

 

243 

 

Курган «Жужа» 

с. Любимівка, Любимівська 

с/р, за 2,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

830.  

 

4250 

 

Курган 

с. Любимівка, Любимівська 

с/р, за 0,44 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

831.  

 

2875 

 

Курган 

с. Любомирівка, 

Семененківська с/р (кол. 

Кіровська с/р), на північно-

східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

832.  

 

230 

Курган 

«Калістратова 

Могила» 

с. Люцерна, Люцернянська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

833.  

 

2876 

 

Курганний 

могильник 

с. Матвіївка, Матвіївська с/р, 

за 1,7-2,0 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 
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834.  

1861 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Курганний 

могильник 

с. Микільське, Московська 

с/р, за 0,8 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

835.  

 

1412 

Курганний 

могильник 

 

с. Миролюбівка, Михайло-

Лукашівська с/р, за 0,8 км на 

південний захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

836.  

 

236 

Курганний 

могильник 

«Гончарівська 

Могила» 

(«Могила 

Вакуліна») 

с. Миролюбівка, Михайло-

Лукашівська с/р, за 0,7 км на 

північний захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

837.  

 

238 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Пудова» 

с. Миролюбівка, Михайло-

Лукашівська с/р, за 1,2 -1,7 

км на південь від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

838.  

 

1413 

 

Курганний 

могильник 

с. Миролюбівка, Михайло-

Лукашівська с/р, за 1,5 км на 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

839.  

 

1414 

 

Курганний 

могильник 

с. Миролюбівка, Михайло-

Лукашівська с/р, за 2,0 км на 

північний схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

840.  

 

4251 

 

Курганний 

могильник 

с. Миролюбівка, Михайло-

Лукашівська с/р, за 1,3 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

841.  

 

4252 

 

Курганний 

могильник 

с. Миролюбівка, Михайло-

Лукашівська с/р, за 2,0 км на 

північний захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

842.  
 

1860 

 

Курган 

с. Михайлівка, Михайлівська 

с/р, за 0,5 км на північний 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 
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схід від північно-східної 

околиці села 

ІІ тис. н.е. від 23.10.1984 

843.  

 

1415 

 

Курганний 

могильник 

с. Михайло-Лукашеве, 

Михайло-Лукашівська с/р, за 

2,0 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 10.12.82 

844.  

 

4253 

 

Курганний 

могильник 

с. Михайло-Лукашеве, 

Михайло-Лукашівська с/р, за 

0,5 км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

845.  

 

4254 

 

Курганний 

могильник 

с. Михайло-Лукашеве, Ми-

хайло-Лукашівська с/р, за 2,1 

км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

846.  

 

4255 

 

Курган 

с. Московка, Московська с/р, 

за 1,3 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

847.  

 

4256 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Московка, Московська с/р, 

за 0,8 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

848.  

 

4257 

 

Курган 

с. Нагірне, Михайлівська с/р, 

за 0,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

849.  

 

234 

Курганний 

могильник 

«Чубата 

Могила» 

(«Могила 

Курень») 

с. Нагірне, Михайлівська с/р, 

за 0,7 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

850.  

 

4258 

 

Курган 

с. Нововасилівка, Павлівська 

с/р, за 0,75 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

851.    с. Нововасилівка, Павлівська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4259 Курганний 

могильник 

с/р, за 1,2 км на південний 

схід від південної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 67 

від 13.02.1997 

852.  

 

1416 

Курганний 

могильник 

«Бариня» 

(«Могила 

Царева») 

с. Нововасилівське, 

Михайло-Лукашівська с/р, за 

0,6-1,5 км на північний схід 

від північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 10.12.82 

853.  

 

4260 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововасилівське, 

Михайло-Лукашівська с/р, за 

0,6 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

854.  

 

4261 

 

Курган 

с. Новогупалівка, 

Новогупалівська с/р, за 2,3 

км на південь від південної  

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

855.  

 

1417 

 

Курганний 

могильник 

с. Новогупалівка, 

Новогупалівська с/р, за 2,0 

км на південь від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 10.12.82 

856.  

 

4263  

 

 

Курган 

с. Новомиргородка, 

Антонівська с/р, вул. Садова, 

між будинками 17 та 19 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

857.  

 

2877 

 

Курганний 

могильник 

с.Новоукраїнка, 

Семененківська с/р (кол.  

Кіровська с/р), за 1,6 км на 

північ від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

858.  

 

4264 

 

Курган 

с. Новофедорівка, 

Максимівська с/р, за 0,6 км 

на захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

859.  

 

4265 

 

Курганний 

могильник 

с. Новофедорівка, 

Максимівська с/р, за 1,0 км 

на захід від північно-західної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 
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околиці села 

860.  

 

4266 

 

Курганний 

могильник 

с. Павлівське, Павлівська с/р, 

за 1,5 км на схід від східної 

околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

861.  

 

1421 

 

Курганний 

могильник 

«Могила Ряба» 

с. Першозванівка, 

Семененківська с/р (кол.  

Кіровська с/р),   за 1,0 км на 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

862.  

 

1422 

 

Курган 

с. Петрівське, Любимівська 

с/р, за 0,6 км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

863.  

 

242 

Курганний 

могильник 

«Гостра 

Могила» 

с. Петрівське, Любимівська 

с/р, за 0,3-1,0 км на південь 

від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

864.  

 

4267 

 

Курган 

с. Петро-Михайлівка, Петро-

Михайлівська с/р, за 0,8 км 

на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

865.  

 

4268 

Курганний 

могильник 

 

с. Петро-Свистунове, 

Дніпровська с/р, за 0,6 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

866.  

 

4269 

Курганний 

могильник 

 

с. Райське, Московська с/р, 

за 0,5 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

867.  

 

1425 

 

Курган 

 с. Резедівка, Павлівська с/р, 

за 0,5 км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 22.12.1982 

868.  

 

1423 

 

Курганний 

могильник 

с. Резедівка, Павлівська с/р, 

за 0,25 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 
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869.  

 

1424 

 

Курганний 

могильник 

с. Резедівка, Павлівська с/р, 

за 0,8 км на південний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

870.  

 

233 

 

Курганний 

могильник 

с. Сергіївка, Михайлівська 

с/р, за 0,5 км на схід – 

північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

871.  

 

241 

Курганний 

могильник 

«Шпіль-могила» 

с. Сергіївка, Михайлівська 

с/р, за 0,8-1,8 км на 

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

872.  

 

1426 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Вільна» 

с. Смородине, Вільнянська 

м/р, за 1,0 км на південь від 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

873.  

 

1427 

 

Курганний 

могильник 

с. Соколівка, Михайлівська 

с/р, за 2,5 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

874.  

 

4270 

Курганний 

могильник 

«Могила Рясна» 

с. Соколівка, Михайлівська 

с/р, за 1,0-1,3 км на схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 67 

від 13.02.1997 

875.  

 

4271 

 

Курганний 

могильник 

с. Солоне, Солоненська с/р, 

за 2,0 км на північний захід 

від північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

876.  

 

1428 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Тернувата» 

(«Могила 

Гуцолка») 

с. Тернівка, Тернівська с/р, 

за 1,0 км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

877.  

 

4272 

 

Курганний 

могильник 

с. Тернівка, Тернівська с/р, 

за 0,6 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 67 

від 13.02.1997 

878.   Курганний с. Терсянка, Привільненська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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1429 могильник 

«Могила 

Бузиновата» 

с/р, за 0,7 км на захід від села 

 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 580 

від 22.12.1982 

879.  

 

4273 

 

Курган 

с. Троянди, Купріянівська 

с/р, за 3,0 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

880.  

 

4274 

 

Курган 

с. Троянди, Купріянівська 

с/р, за 3,3 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

881.  

 

237 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Карнаватка» 

с. Троянди, Купріянівська 

с/р, за 1,5 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

882.  

 

4275 

 

Курган 

с. Трудолюбівка, 

Максимівська с/р, за 1,0 км 

на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

883.  

 

1862 

 

Курганний 

могильник 

с. Трудолюбівка, 

Максимівська с/р, за 1,0-1,7 

км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

884.  

 

4276 

 

Курганний 

могильник 

с. Трудолюбівка, 

Максимівська с/р, за 1,2 км 

на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

885.  

 

4277 

 

Курганний 

могильник 

с. Трудолюбівка, 

Максимівська с/р, за 1,75 км 

на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

886.  

 

4281 

 

Курганний 

могильник 

 

с. Укромне, Московська с/р, 

за 1,0 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

887.    с. Укромне, Московська с/р, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4279 Курганний 

могильник 

за 0,6 км на захід від західної 

околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 67 

від 13.02.1997 

888.  

 

4280 

Курганний 

могильник 

«Могили 

Близнюки» 

с. Укромне, Московська с/р, 

за 0,8 км на південь від 

південної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

889.  

 

4278 

 

Курганний 

могильник 

с. Укромне, Московська с/р, 

за 0,3-1,0 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

890.  

 

4282 

 

Курган 

с. Улянівка, Петро-

Михайлівська с/р, за 1,3 км 

на схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

891.  

 

1411 

 

Курганний 

могильник 

«Могила  

Батрачка» 

с. Широке (кол. с. 

Уральське), Максимівська 

с/р, за 1,0-1,3 км на 

південний захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

892.  

 

4283 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке (кол. с. 

Уральське), Максимівська 

с/р, за 0,5 км на захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

893.  

 

4284 

 

Курганний 

могильник 

 с. Широке (кол. с. 

Уральське), Максимівська 

с/р, за 2,0 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

894.  

 

4285 

 

Курган 

с. Тарасівка (кол. с. 

Чапаєвка), Дніпровська с/р, 

за 1,0 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

895.    с. Тарасівка (кол. с. IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4286 Курганний 

могильник 

Чапаєвка), Дніпровська с/р, 

за 1,0 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 67 

від 13.02.1997 

896.  

 

4287 

 

Курган 

с. Геленджик (кол. с, 

Червонокозацьке), 

Антонівська с/р, за 1,0 км на 

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

897.  

 

1398 

 

Курганний 

могильник 

с. Геленджик (кол. с, 

Червонокозацьке), 

Антонівська с/р, за 0,5 км на 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

898.  

 

4288 

 

Курганний 

могильник 

с. Геленджик (кол. с, 

Червонокозацьке),  

Антонівська с/р, за 0,3 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

899.  

 

4289 

 

Курганний 

могильник 

с. Геленджик (кол. с, 

Червонокозацьке), 

Антонівська с/р, за 1,1 км на 

північ від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

900.  

 

4290 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Висока» 

с. Шевченка, Тернівська с/р, 

за 1,0 км на захід від західної 

околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

901.  

 

4291 

 

Курган 

с. Якимівка, Тернівська с/р, 

за 0,75 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

902.  

 

4292 

 

Курган 

с. Якимівка, Тернівська с/р, 

за 1,0 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

903.    с. Якимівка, Тернівська с/р, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  



90 

 

4293 Курганний 

могильник 

за 1,0 км на північ від 

північної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 67 

від 13.02.1997 

904.  

 

1396 

 

Курганний 

могильник 

с. Якимівське, 

Новогупалівська с/р, за 1,8 

км на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

905.  

 

4294 

Курганний 

могильник 

 

с.Яковлеве, Купріянівська 

с/р, за 0,3 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

906.  

 

1430 

Курганний 

могильник 

«Німецька 

Могила» 

с. Яковлеве, Купріянівська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

907.  

 

1431 

Курган 

«Розкопана 

Могила» 

с. Ясинувате, Дніпровська 

с/р, за 0,4 км на південний 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

908.  

 

1863 

 

Курганний 

могильник 

с. Ясинувате, Дніпровська 

с/р, за 1,0 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

909.  1864 Курган 

с. Ясинувате, Дніпровська 

с/р, за 2,0 км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 
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Гуляйпільський район 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і дата 

рішення  про 

взяття на 

держоблік 

910.   

1867 

 

Курган 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 4,0 км на північний 

схід від східної околиці міста  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

911.   

1870 

 

Курган 

с. Гуляйполе, Гуляйрільська 

м/р, за 0,68 км на південний 

схід від східної околиці міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

912.   

1873 

 

Курган 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 4,3 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

913.   

2881 

 

Курган 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 1,5 км на північ від 

північної околиці міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

914.   

2882 

 

Курган 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 0,5 км на схід від 

північно-східної околиці 

міста  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

915.   

2884 

 

Курган 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 1,5 км на південний 

захід від південної околиці 

міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

916.   

2883 

 

Курган 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 1,5 км на південний 

захід від південної околиці 

міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

917.   

1869 

 

Курган 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 5,0 км на захід-

південний захід від південно-

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 
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західної околиці міста і за 

0,85 км на південний схід від 

південної околиці  смт. 

Залізничне Залізничної сел/р  

918.   

1868 

 

Курганний 

могильник 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 1,5 км на захід від 

західної околиці міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

919.   

2880 

 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Коритнева» 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 3,24 км на північ від 

північної околиці міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

920.   

2885 

 

Курганний 

могильник 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 2,6 км на північний 

схід від південно-східної 

околиці міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

921.   

2892 

 

Курганний 

могильник 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 5,1 км на південь -

південний схід від південної 

околиці міста і за 2,5 км на 

південний схід від південної 

околиці смт. Залізничне, 

Залізничної сел/р 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

922.   

1872 

 

Курганний 

могильник 

м. Гуляйполе, Гуляйпільська 

м/р, за 5,5 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці міста і за 0,71 км на 

південь-південний захід від 

південної околиці смт. 

Залізничне, Залізничної сел/р 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

923.   

2262 

 

Курганний 

могильник 

с. Копані (с. Бабаші знято), 

Долинська с/р, за 4,1 км на 

південний захід від південно-

західної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

924.   

2263 

 

Курганний 

с. Копані (с. Бабаші знято), 

Долинська с/р, за 4,3 км на 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 
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могильник південь від південно-західної 

околиці села 

ІІ тис. н.е. від 26.11.1985 

925.   

2265 

 

Курган 

с. Варварівка, Добропільська 

с/р, за 0,1 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

926.   

2264 

 

Курган 

с. Варварівка, Добропільська 

с/р, за 0,2 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

927.   

2878 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселе, Гуляйпільська м/р, 

за 0,3–0,48 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

928.   

2879 

 

Курган 

с. Вишневе, 

Новозлатопільська с/р, за 1,0 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

929.   

2266 

Курган 

 «Могила 

Широка» 

с. Воздвижівка, 

Воздвижівська с/р, за 1,2 км 

на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

930.   

2267 

 

Курган 

 

с. Воздвижівка, 

Воздвижівська с/р, за 2,5 км 

на північний захід від  

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

931.  2269 Курган 

 

с. Воздвижівка, 

Воздвижівська с/р, за 3,3км 

на вівденний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 

від 26.11.1985 

932.   

2270 

 

Курган 

с. Воздвижівка, 

Воздвижівська с/р, за 2,5 км 

на північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

933.   Курганний     с. Воздвижівка, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2271 могильник Воздвижівська с/р, за 2,8 км 

на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 434 

від 26.11.1985 

934.   

2268 

 

Курганний 

могильник 

с. Воздвижівка, 

Воздвижівська с/р, за 1,3 км 

на захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

935.   

2274 

 

Курган 

«Могила Кукса» 

с. Гірке, Верхньотерсянська 

с/р, за 1,8 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

936.   

2272 

 

Курган 

с. Гірке, Верхньотерсянська 

с/р, за 1,5 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

937.   

2273 

 

Курганний 

могильник 

с. Гірке, Верхньотерсянська 

с/р, за 0,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

938.   

2275 

 

Курганний 

могильник 

с. Варварівка 

 (с. Добровільне знято), 

Добропільська с/р, за 4,1 км 

на південний схід  від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

939.   

2276 

 

Курганний 

могильник 

с. Варварівка 

 (с. Добровільне знято), 

Добропільська с/р, за 3,3 км 

на південний схід  від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

940.   

2278 

 

Курганний 

могильник 

с. Добропілля, 

Добропільська с/р, за 0,2 км 

на схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 
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941.   

2277 

 

Курган 

с. Добропілля, 

Добропільська с/р, за 0,76 км 

на схід від східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

942.   

2279 

 

Курганний 

могильник 

с. Добропілля, 

Добропільська с/р, за 3,0 км 

на схід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

943.   

2280 

 

Курган 

с. Долинка, Долинська с/р, за 

1,5 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

944.   

2888 

 

Курганний 

могильник 

с. Дорожнянка, 

Дорожнянська с/р, за 4,8 км 

на захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

945.   

1874 

 

Курганний 

могильник 

с. Дорожнянка, 

Дорожнянська с/р, за 0,3 км 

на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

946.   

2886 

 

Курганний 

могильник 

с. Дорожнянка, 

Дорожнянська с/р, за 0,47 км 

на схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

947.   

2887 

 

Курганний 

могильник 

с. Дорожнянка, 

Дорожнянська с/р, за 3,0 км 

на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

948.  2281  

Курган 

с. Оленокостянтинівка (кол. 

с.  Жовтневе), Воздвижівська 

с/р, за 1,3 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

949.   

2282 

 

Курган 

с. Оленокостянтинівка (кол. 

с.  Жовтневе), Воздвижівська 

с/р, за 3,8 км на південний 

захід від південно-західної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 



96 

 

околиці села 

950.   

2889 

 

Курган 

с. Загірне, Мирненська с/р, за 

4,0 км на південний схід  від 

східної  околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

951.   

2890 

 

Курган 

смт. Залізничне, Залізнична 

сел/р, на південній околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

952.   

2891 

 

Курганний 

могильник 

смт. Залізничне, Залізнична 

сел/р, за 1,2 км на захід від 

західної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

953.   

2893 

 

Курганний 

могильник 

с. Затишшя, Гуляйпільська 

м/р, за 0,75 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

954.   

1877 

 

Курганний 

могильник 

с. Зелене, Петрівська с/р, за 

1,0 км на південний захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

955.   

2283 

 

Курганний 

могильник 

«Могила Баба» 

с. Гуляйпільське, 

Гуляйпільська с/р (кол.  с-ще 

Комсомольське, 

Комсомольська с/р), за 3,0 км 

на північ від північно-східної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

956.   

2284 

 

Курганний 

могильник 

с. Гуляйпільське, 

Гуляйпільська с/р (кол.  с-ще 

Комсомольське, 

Комсомольська с/р), за 1,0 км 

на захід від західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

957.   

2285 

 

Курганний 

могильник 

с. Гуляйпільське, 

Гуляйпільська с/р (кол.  с-ще 

Комсомольське, 

Комсомольська с/р), за 3,7 км 

на північ від північно-

західної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

958.   Курганний с. Копані, Долинська с/р, за IV тис. до Пам’ятка Місцевого  



97 

 

2286 могильник 

«Могила 

Портного» 

0,34 км на північ від 

північно-східної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 434 

від 26.11.1985 

959.   

2287 

 

Курганний 

могильник 

с. Красногірське, 

Успенівська с/р, за 1,2 км на 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

960.   

2288 

 

Курган 

с. Красногірське, 

Успенівська с/р, за 0,6 км на 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

961.   

2289 

 

Курганний 

могильник 

с. Красногірське, 

Успенівська с/р, за 0,5 км на 

схід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

962.   

2894 

 

Курган 

с Левадне, Приютненська 

с/р, за 0,8 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

963.   

2895 

 

Курган 

с. Левадне, Приютненська 

с/р, за 0,75 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

964.   

2896 

 

Курган 

с. Любимівка, Любимівська 

с/р, за 3,0 км на північний 

схід від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

965.   

2290 

 

Курганний 

могильник 

с. Любимівка, Любимівська 

с/р, за 3,5 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

966.   

2291 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Любимівка, Любимівська 

с/р, за 1,5 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

967.   

2292 

 

Курганний 

могильник 

с. Любимівка, Любимівська 

с/р, за 4,2 км на північний 

схід від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

968.    с. Любимівка, Любимівська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2293 Курганний 

могильник 

с/р, за 3,0 км на південний 

захід від західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 434 

від 26.11.1985 

969.   

2897 

 

Курган 

с. Малинівка, Малинівська 

с/р, на північній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

970.  2898  

Курган 

с. Малинівка, Малинівська 

с/р, в 2-х км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

971.   

2899 

Курганний 

могильник 

«Туркова 

Могила» 

с. Малинівка, Малинівська 

с/р, за 0,85 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

972.   

2900 

 

Курган 

с. Марфопіль, Гуляйпільська 

м/р, в центрі села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 28.06.1988 

973.   

1879 

 

Курганний 

могильник 

с. Марфопіль, Гуляйпільська 

м/р, за 1,0 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354  

від 23.10.1984 

974.   

1881 

 

Курганний 

могильник 

с. Марфопіль, Гуляйпільська 

м/р, за 2,9 км на південний 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

975.   

2901 

 

Курганний 

могильник 

с. Марфопіль, Гуляйпільська 

м/р, на північно-західній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

976.   

2902 

 

Курганний 

могильник 

с. Мирне, Мирненська с/р, за 

2,0 км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

977.   

2294 

 

Курганний 

могильник 

с. Нове, Успенівська с/р, за 

0,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

978.   

2297 

 

Курган 

с. Нове Запоріжжя,  

Добропільська с/р, на 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 
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південній околиці села ІІ тис. н.е. від 26.11.1985 

979.   

2295 

 

Курганний 

могильник 

с. Нове Запоріжжя, Добро-

пільська с/р, за 3,0 км на схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

980.   

2296 

 

Курганний 

могильник 

с. Нове Запоріжжя, Добро-

пільська с/р, за 0,3 км на схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

981.  2298  

Курганний 

могильник 

с. Нове Запоріжжя, Добро-

пільська с/р, за 0,6 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 

від 26.11.1985 

982.   

2903 

 

Курган 

с. Нововасилівське, Ново-

миколаївська с/р, за 2,1 км на 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

983.   

2905 

 

Курган 

с. Новогригорівка, 

Новомиколаївська с/р, за 1,3 

км на південь від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

984.   

2904 

 

Курганний 

могильник 

с. Новогригорівка, 

Новомиколаївська с/р, за 1,4 

км на південь від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

985.   

2906 

 

Курган 

с. Новодарівка, 

Приютненська с/р, за 1,6 км 

на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

986.   

2907 

 

Курган 

с. Новодарівка, 

Приютненська с/р, за 0,3 км 

на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

987.   

2909 

 

Курган 

с. Новодарівка, 

Приютненська с/р, у західній 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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частині села ІІ тис. н.е. від 28.06.1988 

988.   

2910 

 

Курган 

с. Новодарівка, 

Приютненська с/р, за 0,3 км 

на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

989.   

2908 

 

Курганний 

могильник 

с. Новодарівка, 

Приютненська с/р, у 

південно-східній частині 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

990.   

2911 

 

Курганний 

могильник 

с. Новозлатопіль, Новозла-

топільська с/р, за 2,6 км на 

північ від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

991.   

2912 

 

Курган 

с. Новозлатопіль, Новозла-

топільська с/р, за 3,3 км на 

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

992.   

2913 

 

Курганний 

могильник 

с. Новозлатопіль, Новозла-

топільська с/р, за 1,0 км на 

південний захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

993.   

2914 

 

Курганний 

могильник 

с. Новозлатопіль, Новозла-

топільська с/р, за 1,0 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

994.   

2916 

 

Курган 

с. Новоіванівка, Новомико-

лаївська с/р, за 0,8 км на 

північний захід від північ-но-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

995.   

2915 

 

Курган 

«Довга Могила» 

с. Новоіванівка, Новомико-

лаївська с/р, за 1,8 км на 

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

996.   

2917 

 

Курганний 

с. Новоіванівка, Новомико-

лаївська с/р, за 0,9 км на 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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могильник південний захід від південно-

західної околиці села 

ІІ тис. н.е. від 28.06.1988 

997.   

2920 

 

Курган 

с. Новомиколаїівка, Ново-

миколаївська с/р, за 1,5 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

998.   

2918 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Сторожева» 

с. Новомиколаївка, Ново-

миколаївська с/р, за 1,4 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

999.   

2919 

 

Курганний 

могильник 

с. Новомиколаївка, Ново-

миколаївська с/р, за 0,7 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1000.   

2921 

 

Курган 

с. Новоукраїнське, Новозла-

топільська с/р, за 3,5 км на 

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1001.   

2923 

 

Курган 

с. Ольгівське, Полтавська 

с/р, за 2,1 км на північ – 

північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1002.   

2922 
Курганний 

могильник 

с. Ольгівське, Полтавська 

с/р, за 3,0 км на північний 

схід від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1003.   

2924 

 

Курганний 

могильник 

с. Святопетрівка (кол.  с. 

Петрівка), Петрівська с/р, за 

0,6 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1004.   

319 

Курганний 

могильник 

«Боткова 

Могила» 

с. Полтавка, Полтавська с/р, 

за 3,5 км на північний схід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 10.02.1971 

1005.   

2925 

 

Курганний 

с. Полтавка, Полтавська с/р, 

за 3,4 км на південний схід 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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могильник від південно-східної околиці 

села 

ІІ тис. н.е. від 28.06.1988 

1006.   

2926 

Курганний 

могильник 

 

с. Полтавка, Полтавська с/р, 

за 3,4 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1007.   

2930 

 

Курганний 

могильник 

с. Полтавка, Полтавська с/р, 

за 1,85 км на захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1008.   

2931 

 

Курганний 

могильник 

с. Полтавка, Полтавська 

с/р,від 4,3 км до 4,75 км на 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1009.   

318 

Курганний 

могильник 

«Горка» 

(«Могила 

Довжикова») 

с. Полтавка, Полтавська с/р, 

за 6,0 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

1010.   

321 

Курганний 

могильник 

«Орлова 

Могила» 

с. Полтавка, Полтавська с/р, 

за 7,3 км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

1011.   

2927 

 

Курганний 

могильник 

с. Полтавка, Полтавська с/р, 

за 1,0 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1012.   

2928 

 

Курганний 

могильник 

с. Полтавка, Полтавська с/р, 

за 0,95 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1013.   

2929 

Курганний 

могильник 

с. Полтавка, Полтавська с/р, 

за 1,9 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1014.  

2299 

Курганний 

могильник 

«Могили 

Близнюки» 

 с. Прилуки, Воздвиженська 

с/р, за 0,5 км на південний 

схід від західної околиці села   

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення № 434 

від 26.11.1985 

1015.    с. Приютне, Приютненська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2933 Курган с/р, за 0,25 км на південний 

захід від західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 202 

від 28.06.1988 

1016.  2932  

Курганний 

могильник 

с. Приютне, Приютненська 

с/р, за 2,3км на північний 

захід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1017.   

2300 

 

Курганний 

могильник 

с. Рибне, Успенівська с/р, за 

2,6 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1018.   

2301 

 

Курган 

с. Солодке, Успенівська с/р, 

за 5,3 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1019.   

2302 

 

Курган 

с. Солодке, Успенівська с/р, 

за 4,7 км на захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1020.   

2305 

 

Курган 

с. Солодке, Успенівська с/р, 

за 0,6 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1021.   

2306 

Курганний 

могильник 

 

с. Солодке, Успенівська с/р, 

за 2,8 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1022.   

2303 

Курганний 

могильник 

«Солодка 

Могила» 

с. Солодке, Успенівська с/р, 

за 1,2 км на північний захід 

від північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1023.   

2304 

 

Курганний 

могильник 

с. Солодке, Успенівська с/р, 

за 1,32 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1024.   

2934 

 

Курганний 

с. Степанівка, Червоненська 

с/р, за 1,2 км на північний 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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могильник схід від східної околиці села ІІ тис. н.е. від 28.06.1988 

1025.   

2309 

 

Курган 

с. Темирівка, Темирівська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1026.   

2310 

Курганний 

могильник 

 

с. Темирівка, Темирівська 

с/р, за 1,5 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1027.   

2312 

 

Курган 

с. Темирівка, Темирівська 

с/р, за 3,8 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1028.   

2307 

 

Курганний 

могильник 

с. Темирівка, Темирівська 

с/р, за 1,4 км на схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1029.   

2308 

 

Курганний 

могильник 

с. Темирівка, Темирівська 

с/р, за 1,7 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1030.   

2311 

 

Курганний 

могильник 

с. Темирівка, Темирівська 

с/р, за 0,73 км на південь від 

центральної частини села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1031.   

2313 

 

Курганний 

могильник 

с. Темирівка, Темирівська 

с/р, за 0,73 км на південний 

схід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1032.   

2317 

 

Курганний 

могильник 

с. Успенівка, Успенівська 

с/р, за 2,0 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1033.   

2314 

 

Курганний 

могильник 

с. Цвіткове, 

Верхньотерсянська с/р, за 0,6 

км на північний захід від пів-

нічно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1034.   

2315 

 

Курганний 

могильник 

с. Цвіткове, 

Верхньотерсянська с/р, за 1,7 

км на північний схід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 
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північної околиці села 

1035.   

2316 

 

Курганний 

могильник 

с. Цвіткове, 

Верхньотерсянська с/р, за 3,0 

км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1036.   

2936 

 

Курган 

с. Чарівне, Мирненська с/р, 

за 0,73 км на південний схід 

від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1037.   

2935 

 

Курганний 

могильник 

с. Чарівне, Мирненська с/р, 

за 2,5 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1038.   

2937 

Курганний 

могильник 

«Могили 

Сестричкі» 

с. Чарівне, Мирненська с/р, 

за 0,3 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 28.06.1988 

1039.   

2938 

 

Курганний 

могильник 

с.  Червоне, Червоненська 

с/р, за 0,96км на північний 

схід від північно-східної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202  

від 28.06.1988 

1040.   

1883 

Курган 

«Могила 

Шагарова» 

с.  Яблукове, Рівнопільська 

с/р, за 2,6 км на схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 

від 23.10.1984 

1041.  

1884 
Курганний 

могильник 

с. Яблукове, Рівнопільська 

с/р, за 1,0 км на північний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 
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Запорізький район 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і дата 

рішення  про 

взяття на 

держоблік 

1042.  

3980 Курган 

с. Августинівка, 

Августинівська с/р, за 0,3 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1043.  

2318 
Курганний 

могильник 

с. Августинівка, 

Августинівська с/р, за 0,5 

км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1044.  

2319 
Курганний 

могильник 

с. Августинівка, 

Августинівська с/р, за 1,5 

км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1045.  

3981 
Курганний 

могильник 

с. Августинівка, 

Августинівська с/р, за 3,8 

км на північний схід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1046.  

3982 
Курганний 

могильник 

с. Бабурка, Долинська 

сільська ТГ, за 1,5 км на 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1047.  

3983 
Курганний 

могильник 

с. Бабурка, Долинська, 

сільська ТГ, за 1,0 км на 

північний схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1048.   

3608 

 

Поселення 

с. Бабурка, Долинська 

сільська ТГ, на південний 

Епоха 

бронзи, І 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 87 
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«Солов’їний 

Гай» 

схід від села, на правому 

березі балки Середня 

Хортиця 

тис. н.е. – 

XVI-XVIII 

ст.ст. 

від 03.04.1991 

1049.  
 

1473 

 

Курганний 

могильник 

смт. Балабине, Балабинська 

сел/р, за 1,0 км на схід від 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

1050.  
 

3984 

 

Курганний 

могильник 

смт. Балабине, Балабинська 

сел/р, за 9,5 км на схід від 

східної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1051.  

 

3985 

Курганний 

могильник 

«Могила Баба» 

смт. Балабине, Балабинська 

сел/р, за 2,0 км на схід від 

південно-східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1052.   

4018 

 

Курганний 

могильник 

смт. Балабине, Балабинська 

сел/р, за 6,0-7,0 км на схід 

від південно-східної 

околиці селища  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1053.   

1474 

 

Курган 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 0,5 км на 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

1054.   

2323 

 

Курган 

с. Біленьке, Біленьківська  

сільська ТГ, за 8,0 км на 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1055.   

2326 

 

Курган 

с. Біленьке, Біленьківська  

сільська ТГ, за 8,0 км на 

північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1056.   

2329 

 

Курган 

с. Біленьке, Біленьківська, 

сільська ТГ, за 2,0 км на 

північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1057.    с. Біленьке, Біленьківська  IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2331 Курган сільська ТГ, за 0,25 км на 

захід від західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 434 

від 26.11.1985 

1058.   

3986 

 

Курган 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 2,5 км на 

захід – південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1059.   

2321 

Курганний 

могильник 

«Гостра 

Могила» 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 1,5 км на 

південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1060.   

2322 

 

Курганний 

могильник 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 1,25 км на 

північ від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1061.   

2325 

 

Курганний 

могильник 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 6,5 км на 

північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1062.   

2327 

 

Курганний 

могильник 

с. Біленьке, Біленьківська  

сільська ТГ, за 8,0 км на 

північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1063.   

2328 

 

Курганний 

могильник 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 1,25 км на 

південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1064.   

2330 

 

Курганний 

могильник 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 3,5 км на 

північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 
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1065.   

2332 

Курганний 

могильник 

 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 5,5 км на 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення № 434 

від 26.11.1985 

1066.   

4295 

 

Курганний 

могильник 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 1,8 км на 

південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 67 

від 13.02.1997 

1067.   

3987 

Багатошарове 

поселення 

Портмашево 

с. Біленьке, Біленьківська 

сільська ТГ, за 2,0 км на 

південь – південний захід 

від села (ур. Портмашеве), 

на правому березі 

Каховського водосховища 

Епоха 

раннього 

залізного 

віку-

середньові

ччя 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1068.   

3988 

 

Курган 

с. Веселе, Веселівська с/р, 

за 0,75 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1069.   

3989 

 

Курган 

с. Веселе, Веселівська с/р, 

за 0,3 км на південний захід 

від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1070.   

3990 

 

Курган 

с. Веселе, Веселівська с/р, 

на південно-східній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1071.   

3991 

 

Курган 

с. Веселе, Веселівська с/р, 

за 0,25 км на схід від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№161 

від 11.03.1996 

1072.   

3992 

 

Курган 

с. Веселянка, Григорівська 

с/р, на південно-західній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1073.   

3993 

 

Курган 

с. Веселянка, Григорівська 

с/р, за 2,5 км на південний 

схід від південно-східної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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околиці села 

1074.   

3994 

 

Курган 

с. Веселянка, Григорівська 

с/р, за 3,8 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1075.   

1887 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселянка, Григорівська 

с/р, за 1,0 км на південний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1076.   

3995 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселянка, Григорівська 

с/р, за 2,8 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1077.   

3996 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселянка, Григорівська 

с/р, за 6,0-8,0 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1078.   

1893 

 

Курган 

с-ще Високогірне, 

Долинська с/р, за 0,7 км на 

південь від південно-

західної околиці селища  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1079.   

1894 

 

Курган 

с-ще Високогірне, 

Долинська сільська ТГ , в 

центрі селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1080.   

1895 

 

Курган 

с-ще Високогірне, 

Долинська  сільська ТГ, на 

північно-східній околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1081.   

1896 

 

Курган 

с-ще Високогірне, 

Долинська сільська ТГ, за 

1,0 км на південний захід 

від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1082.   

1922 

 

Курган 

с-ще Відрадне, 

Августинівська с/р, за 1,5 

км на північ від північної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1083.    с-ще Відрадне, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2354 Курган Августинівська с/р, за 1,5 

км на схід від східної 

околиці селища 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 434 

від 26.11.1985 

1084.   

2355 

 

Курган 

с-ще Відрадне, 

Августинівська с/р, за 1,5 

км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1085.   

2353 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Відрадне, 

Августинівська с/р, за 1,5 

км на південний захід від 

південної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1086.   

3997 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Відрадне, 

Августинівська с/р, за 2,0 

км на південний захід від 

західної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1087.   

3998 

 

Курган 

с. Водяне, Широківська с/р, 

за 1,5 км на південний захід 

від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1088.   

1888 

 

Курганний 

могильник 

с. Водяне, Широківська с/р, 

за 0,9-1,2 км на захід та 

південний захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1089.   

1890 

Курганний 

могильник 

с. Водяне, Широківська с/р, 

за 0,5 км на схід та 

північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 

від 23.10.1984 

1090.   

1891 

 

Курганний 

могильник 

с. Водяне, Широківська с/р, 

за 0,5-1,5 км на схід та 

південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1091.   

1892 

 

Курганний 

могильник 

с. Водяне, Широківська с/р, 

за 0,6 км на південний захід 

від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 
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1092.   

3999 

 

Курганний 

могильник 

с. Водяне, Широківська с/р, 

за 2,0 км на південний захід 

від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1093.   

2334 

 

Курганний 

могильник 

с. Володимирівське, Воло-

димирівська с/р, на 

південній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1094.   

4003 

 

Курган 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, на західній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 11.03.1996 

1095.   

1475 

Курганний 

могильник 

«Безчастна 

Могила» 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 1,5 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

1096.   

4000 

 

Курганний 

могильник 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 3,2 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1097.   

4001 

 

Курганний 

могильник 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 1,5 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1098.   

4004 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Попівська» 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 2,9 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1099.   

4005 

 

Курганний 

могильник 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 3,6 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1100.   

4006 

 

Курганний 

могильник 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 2,0 км на північ від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1101.    с. Григорівка, Григорівська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4007 Курганний 

могильник 

с/р, за 2,0 км на захід від 

західної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 161 

від 11.03.1996 

1102.   

4008 

 

Курганний 

могильник 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, на північній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1103.   

2335 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Розкопана» 

с. Дніпрельстан, 

Володимирівська с/р, за 0,5 

км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1104.   

2336 

 

Курганний 

могильник 

с. Дніпрельстан, 

Володимирівська с/р, за 0,3 

км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1105.   

1897 

Курганний 

могильник  

«Гостра 

Могила» 

с. Дніпрові Хвилі, 

Миколай-Пільська с/р, за 

0,7 км на південь від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1106.   

4009 

 

Курганний 

могильник 

с. Дніпрові Хвилі, 

Миколай-Пільська с/р, за 

1,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1107.   

4010 

 

Курган 

с. Долинівка, Миколай-

Пільська с/р, за 2,5 км на 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1108.   

1898 

 

Курганний 

могильник 

с. Долинівка, Миколай-

Пільська с/р, за 0,9 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1109.   

4011 

 

Курганний 

могильник 

с. Долинівка, Миколай-

Пільська с/р, за 1,0 км на 

південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1110.    с. Долинівка, Миколай- IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4012 Курганний 

могильник 

Пільська с/р, за 2,0 км на 

схід від східної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 161 

від 11.03.1996 

1111.   

1899 

 

Курган 

с. Долинське, Долинська  

сільська ТГ, за 1,3 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1112.   

1901 

 

Курганний 

могильник 

с. Долинське, Долинська 

сільська ТГ, за 1,5 км на 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1113.   

1903 

 

Курганний 

могильник 

с. Долинське, Долинська 

сільська ТГ, за 0,9 км на 

північний схід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1114.   

4013 

 

Курганний 

могильник 

с. Запорожець, 

Григорівська с/р, за 1,7 км 

на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1115.   

4014 

 

Курганний 

могильник 

с. Запорожець, 

Григорівська с/р, на східній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1116.   

2337 

 

Курган 

с. Івангород, 

Августинівська с/р, за 0,8 

км на північний схід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1117.   

2338 

 

Курган 

с. Івангород, 

Августинівська с/р, за 0,8 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1118.   

2339 

 

Курган 

с. Канівське, Біленьківська 

сільська ТГ (кол. 

Лисогірська с/р), за 1,2 км 

на південний захід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 
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південної околиці села 

1119.   

2340 

 

Курганний 

могильник 

с. Канівське, Біленьківська 

сільська ТГ (кол. 

Лисогірська с/р), за 1,85 км 

на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1120.   

2341 

 

Курганний 

могильник 

с. Канівське, Біленьківська 

сільська ТГ (кол. 

Лисогірська с/р), за 2,75 км 

на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1121.   

4015 

 

Курган 

с. Гурського (кол. с. 

Кірове),  Лукашівська с/р, 

за 1,3 км на захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1122.   

4016 

 

Курган 

с. Гурського (кол с. 

.Кірове), Лукашівська с/р, 

за 0,3-0,8 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1123.   

1904 

 

Курганний 

могильник 

с. Крилівське, Миколай-

Пільська с/р, за 1,0 км на 

північ від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1124.   

387 

 

Курганний 

могильник 

смт. Кушугум, 

Кушугумська сел/р, за 1,5 

км на схід від східної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

1125.   

4019 

 

Курганний 

могильник 

смт. Кушугум, 

Кушугумська сел/р, за 2,5-

3,0 км на схід від східної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1126.    смт. Кушугум, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4020 Курганний 

могильник 

Кушугумська сел/р, за 1,6-

2,6 км на схід від південно-

східної околиці селища 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 161 

від 11.03.1996 

1127.   

4021 

 

Курган 

с. Лежине, Наталівська с/р, 

за 0,6 км на північвід 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1128.   

4022 

 

Курганний 

могильник 

с. Лежине, Наталівська с/р, 

за 0,8-1,7 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1129.   

2342 

 

Курган 

с. Лемешинське, 

Августинівська с/р, за 0,3 

км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1130.   

2343 

 

Курганний 

могильник 

с. Лемешинське, 

Августинівська с/р, за 0,3 

км на північний захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1131.   

2344 

 

Курганний 

могильник 

с. Лисогірка, Біленьківська 

сільська ТГ (кол. 

Лисогірська с/р), за 3,0 км 

на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1132.   

2345 

 

Курганний 

могильник 

с. Лисогірка,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол. 

Лисогірська с/р), за 2,35 км 

на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1133.   

1906 

 

Курган 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 3,0 км на північний 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1134.   

1907 

 

Курган 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, на південно-східній 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 
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околиці села ІІ тис. н.е. від 23.10.1984 

1135.   

1909 

 

Курган 

 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 1,7 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1136.   

1911 

 

Курган «Могила 

Весела» 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 1,0 км на північний 

захід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1137.   

4023 

 

Курган 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 1,1 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1138.   

4025 

 

Курган 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 2,0 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1139.   

4026 

 

Курган 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 2,0 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1140.   

1905 

 

Курганний 

могильник 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 2,9 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1141.   

1910 

 

Курганний 

могильник 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 3,0 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1142.   

4024 

 

Курганний 

могильник 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 2,3 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1143.   

4027 

 

Курганний 

могильник 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 1,5 км на захід від 

південно-західної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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села 

1144.   

4028 

 

Курганний 

могильник 

с. Лукашеве, Лукашівська 

с/р, за 1,5 км на схід від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1145.   

2347 

 

Курган 

с. Малишівка, Сонячна с/р, 

за 0,7 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1146.   

2348 

 

Курган 

с. Малишівка, Сонячна с/р, 

за 1,8 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1147.   

2350 

 

Курган 

с. Малишівка, Сонячна с/р, 

за 1,7 км на південь від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1148.   

2349 

 

Курганний 

могильник 

с. Малишівка, Сонячна с/р, 

за 3,0-3,8 км на південь від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1149.   

2351 

 

Курганний 

могильник 

с. Малишівка, Сонячна с/р, 

за 1,5 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1150.   

1476 

 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Висока» 

смт. Малокатеринівка, Ма-

локатеринівська сел/р, за 

1,7-3,2 км на північний схід 

від центру селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

1151.   

2346 

 

Курган 

с. Мар’ївка,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

с/р), за 3,0 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1152.   

4029 

 

Курган 

с. Мар’ївка,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

с/р), за 1,2 км на південний 

схід від південно-східної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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околиці села 

1153.   

4030 

 

Курган 

с. Мар’ївка Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

с/р), за 1,3 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1154.   

4031 

 

Курган 

с. Мар’ївка,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

с/р), за 1,4 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1155.   

4032 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’ївка,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

с/р), за 0,4-0,8 км на захід – 

південний захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1156.   

4033 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’ївка, Мар’ївська с/р, 

за 0,5-1,5 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1157.   

4034 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’ївка,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

с/р), за 2,8 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1158.   

4035 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’ївка,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

с/р), за 2,8 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1159.   

4036 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’ївка,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

с/р), за 0,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1160.   

4037 

 

Курганний 

с. Мар’ївка, Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 
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могильник с/р), за 1,3 км на північний 

захід від північної околиці 

села 

ІІ тис. н.е. від 11.03.1996 

1161.   

4038 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’ївка,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол.Мар’ївська  

с/р), за 3,0-4,0 км на 

північний схід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1162.   

1916 

 

Курган 

с. Миколай-Поле, Миколай-

Пільська с/р, за 0,8 км на 

схід від східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1163.   

4039 

 

Курган 

с. Миколай-Поле, Миколай-

Пільська с/р, за 0,5 км на 

південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1164.   

4040 

 

Курган 

с. Миколай-Поле, Миколай-

Пільська с/р, за 1,3 км на 

південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1165.   

4041 

 

Курган 

с. Миколай-Поле, Миколай-

Пільська с/р, на північно-

східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1166.   

1915 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколай-Поле, Миколай-

Пільська с/р, за 0,8 км на 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1167.   

4042 

 

Курган 

с. Морозівка,    Миколай- 

Пільська с/р, за 0,3 км на 

північ від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1168.   

4043 

 

Курган 

с. Морозівка, Миколай- 

Пільська с/р, за 0,7 км на 

північ від північної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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села 

1169.   

1913 

Курганний 

могильник  

«Висока 

Могила» 

с. Морозівка, Миколай- 

Пільська с/р, за 2,2 км на 

схід від східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№354 

від 23.10.1984 

1170.   

1914 

 

Курганний 

могильник 

с. Морзівка, Миколай-

Пільська с/р, за 0,7 км на 

схід від східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від23.10.1984 

1171.   

4044 

 

Курган 

с. Надія, Веселівська с/р, за 

0,25 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1172.   

4045 

 

 

Курган 

с. Надія, Веселівська с/р, за 

0,2 км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1173.   

4046 

 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Смалена» 

с. Надія, Веселівська с/р, за 

0,8-2,5 км на захід – 

північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1174.   

4047 

 

Курган 

с. Наталівка, Наталівська 

с/р, за 0,3 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1175.   

4048 

 

Курган 

с. Наталівка, Наталівська 

с/р, за 1,5 км на схід від 

східної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1176.   

4049 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Наталівська» 

с. Наталівка, Наталівська 

с/р, за 1,6 км на південний 

схід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1177.   

4050 

 

Курган 

с. Нижня Хортиця, 

Долинська сільська ТГ 

(кол. Розумівська с/р), за 

2,5 км на північний захід 

від північно-західної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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околиці села 

1178.   

1477 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Симусова» 

с. Нижня Хортиця, 

Долинська сільська ТГ 

(кол. Розумівська с/р),  за 

2,0 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

1179.   

4051 

 

Курганний 

могильник 

с. Нижня Хортиця,  

Долинська сільська ТГ 

(кол. Розумівська с/р), за 

4,5 км на північний захід 

від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1180.   

4052 

 

Курганний 

могильник 

с. Нижня Хортиця,  

Долинська сільська ТГ 

(кол. Розумівська с/р), за 

6,0 км на захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1181.   

4053 

 

Курганний 

могильник 

с. Нижня Хортиця, 

Долинська сільська ТГ 

(кол. Розумівська с/р),  за 

4,0 км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1182.   

4054 

 

Курганний 

могильник 

с. Нижня Хортиця,  

Долинська сільська ТГ 

(кол. Розумівська с/р), за 

3,5 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1183.   

4055 

 

Курганний 

могильник 

с. Нижня Хортиця,  

Долинська сільська ТГ 

(кол. Розумівська с/р), за 

3,0-3,2 км на захід – 

південний захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1184.    с. Нижня Хортиця,  IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4056 Курганний 

могильник 

Долинська сільська ТГ 

(кол. Розумівська с/р), за 

0,2-0,7 км на захід від 

північно-західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 161 

від 11.03.1996 

1185.   

4057 

 

Курганний 

могильник 

с. Нижня Хортиця,  

Долинська сільська ТГ 

(кол. Розумівська с/р), за 

3,7 км на північний захід 

від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1186.   

1921 

 

Курган 

с. Нове Запоріжжя,  

Долинська сільська ТГ 

(кол. Долинська с/р), за 2,0 

км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1187.   

4059 

 

Курган 

с. Нове Запоріжжя,  

Долинська сільська ТГ 

(кол. Долинська с/р),  за 1,3 

км на північний схід від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1188.   

4058 

 

Курганний 

могильник 

с. Нове Запоріжжя, 

Долинська сільська ТГ 

(кол. Долинська с/р),  за 3,0 

км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1189.   

4060 

 

Курганний 

могильник 

с. Нове Запоріжжя 

Долинська сільська ТГ 

(кол. Долинська с/р), за 1,0 

км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1190.   

4061 

 

Курганний 

могильник 

с. Нове Запоріжжя,  

Долинська сільська ТГ 

(кол. Долинська с/р), за 1,3 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

1191.   

4062 

 

Курганний 

могильник 

с. Нове Запоріжжя,  

Долинська сільська ТГ 

(кол. Долинська с/р), за 2,7 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1192.   

4063 

 

Курган 

с. Нововознесенка, 

Веселівська с/р, за 0,5 км на 

північний схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1193.   

4064 

 

Курган 

с. Новодніпровка, 

Веселівська с/р, за 1,0 км на 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1194.   

4065 

 

Курганний 

могильник 

с. Новодніпровка, 

Веселівська с/р, за 0,6 км на 

північний схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1195.   

4066 

 

Курган 

с. Новоолександрівка, Но-

воолександрівська с/р, за 

3,0 км на південний захід 

від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1196.   

4067 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоолександрівка, Но-

воолександрівська с/р, за 

1,5 км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1197.   

4068 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоолександрівка, Но-

воолександрівська с/р, за 

1,0-1,6 км на південь та 

південний схід від пів-

денно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1198.    с. Новооленівка, Новоолек- IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4069 Курган сандрівська с/р, за 2,0 км на 

схід від південно-східної 

околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 161 

від 11.03.1996 

1199.   

4070 

 

Курган 

с. Новооленівка, Новоолек-

сандрівська с/р, за 6,3 км на 

захід – північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1200.   

4072 

 

Курганний 

могильник 

с. Новооленівка, Новоолек-

сандрівська с/р, за 0,2 км на 

південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1201.   

4073 

 

Курганний 

могильник 

с. Новооленівка, Новоолек-

сандрівська с/р, за 1,3 км на 

південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1202.   

1918 

 

Курган 

 

с. Новопетрівка, Миколай-

Пільська с/р, за 0,6 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1203.   

1919 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопетрівка, Миколай-

Пільська с/р, за 0,8 км на 

північ від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1204.   

1920 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопетрівка, Миколай-

Пільська с/р, за 0,3 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1205.   

2352 

 

Курган 

с. Новоселище, 

Августинівська с/р, за 0,7 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1206.    с. Новосергіївка, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4074 Курган Біленьківська сільська ТГ 

(кол. Мар’ївська с/р), за 0,8 

км на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 161 

від 11.03.1996 

1207.   

4093 

 

Курган 

с.Новосергіївка, 

Біленьківська сільська ТГ 

(кол. Мар’ївська с/р), за 2,5 

км на північний схід від 

нівнічно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580  

від 22.12.1982 

1208.   

1478 

 

Курганний 

могильник 

с. Новосергіївка,  

Біленьківська сільська ТГ 

(кол. Мар’ївська с/р), за 0,7 

км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1209.   

1917 

 

Курганний 

могильник 

с. Новослобідка, Долинська 

сільська ТГ (кол.  

Долинська с/р), за 0,3-2,2 

км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 
ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 від 
11.07.89 

1210.   

3399 
 

 

Курганний 
могильник 

с. Новослобідка, Долинська 

сільська ТГ (кол.  

Долинська с/р),  за 2,5 км на 

північний схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 
ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 
від 22.12.1982 

1211.   
1188 

 
Курганний 

могильник 

 

с. Новослобідка, Долинська 

сільська ТГ (кол.  

Долинська с/р),  за 6,0 км на 

північ від північної околиці 

села. 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1212.   

4075 

 

Курган 

с. Новостепнянське, Ната-

лівська с/р, за 1,5 км на 

південний захід від 

південно-західної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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села 

1213.   

4076 

 

Курганний 

могильник 

с. Новостепнянське, Ната-

лівська с/р, за 0,5 км на 

південь від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1214.   

2359 

 

Курган 

с.Зеленопілля   

(кол. Петрівське), Сонячна 

с/р, за 1,0 км на захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1215.   

2210 

 

Курганний 

могильник 

 

с.Зеленопілля 

  (кол.  Петрівське), 

Сонячна с/р, за 4,0 км на 

північ від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1216.   

2356 

 

Курганний 

могильник 

с.Зеленопілля  

 (кол. Петрівське), Сонячна 

с/р, за 0,5-1,5 км на південь 

та південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 23.11.85 

1217.   

2357 

 

Курганний 

могильник 

с.Зеленопілля  

 (кол. Петрівське), Сонячна 

с/р, за 0,5-1,55 км на північ 

та північний схід від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 23.11.85 

1218.   

2361 

 

Курганний 

могильник 

с.Зеленопілля   

(кол. Петрівське), Сонячна 

с/р, за 2,5-3,0 км на 

північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1219.   

4077 

 

Курган 

с. Петропавлівка, 

Веселівська с/р, за 0,7 км на 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 
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північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

ІІ тис. н.е. від 11.03.1996 

1220.   

4078 

 

Курганний 

могильник 

с. Петропавлівка, 

Веселівська с/р, за 0,25-1,5 

км на північний схід від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1221.   

4080 

 

Курган 

с. Петропіль, Веселівська 

с/р, за 0,25 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1222.   

4079 

 

Курганний 

могильник 

с. Петропіль, Веселівська 

с/р, за 0,3 км на схід від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1223.   

1924 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Пехотинська»  

с. Привітне, Августинівська 

с/р, за 1,5 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1224.   

1923 

Курганний 

могильник 

«Плесова 

Могила» 

с. Придніпровське, Лука-

шівська с/р, за 0,2-1,0 км на 

північ та північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1225.   

4081 

 

Курган 

с. Привільне (кол. с. 

Радянське), Лукашівська 

с/р, за 1,6 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

1226.   

380 

 

Курган 

с. Розумівка, Долинська 

сільська ТГ (кол. 

Розумівська с/р), за 3,0 км 

на південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е.  

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1227.   

4082 

 

Курганний 

с. Розумівка,  Долинська 

сільська ТГ (кол. 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 
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могильник Розумівська с/р), за 5,1 км 

на захід від західної 

околиці села 

ІІ тис. н.е. від 11.03.1996 

1228.   

4083 

 

Курганний 

могильник 

с. Розумівка,  Долинська 

сільська ТГ (кол. 

Розумівська с/р),  за 3,0-3,1 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1229.   

4084 

Курганний 

могильник 

«Мокра Могила» 

с. Розумівка,  Долинська 

сільська ТГ (кол. 

Розумівська с/р),  за 3,3-4,0 

км на захід – південний 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1230.   

4085 

 

Курганний 

могильник 

с. Розумівка,  Долинська 

сільська ТГ (кол. 

Розумівська с/р),  за 2,9 км 

на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1231.   

4086 

 

Курганний 

могильник 

с. Розумівка,  Долинська 

сільська ТГ (кол. 

Розумівська с/р),  за 4,3 км 

на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1232.   

4087 

 

Курганний 

могильник 

с. Розумівка,  Долинська 

сільська ТГ (кол.  

Розумівська с/р),  за 5,3 км 

на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1233.   

4088 

 

Курганний 

могильник 

с. Розумівка, Долинська 

сільська ТГ (кол. 

Розумівська с/р),  за 4,3 км 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

1234.   

4089 

 

Курганний 

могильник 

с. Розумівка,  Долинська 

сільська ТГ (кол. 

Розумівська с/р),  за 5,5-8,0 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1235.   

4090 

 

Курганний 

могильник 

с. Розумівка,  Долинська 

сільська ТГ (кол. 

Розумівська с/р), за 0,3-1,75 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1236.   

2214 

 

Курган 

с. Ручаївка, Сонячна с/р, за 

4,5 км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1237.   

2362 

 

Курган 

с. Ручаївка, Сонячна с/р, за 

0,8 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 23.11.85 

1238.   

2363 

 

Курган 

с. Ручаївка, Сонячна с/р, за 

1,0 км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1239.   

2366 

 

Курган 

с. Ручаївка, Сонячна с/р, за 

2,1 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1240.   

2367 

 

Курган 

с. Ручаївка, Сонячна с/р, за 

0,8 км на північний схід від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1241.   

2368 

 

Курган 

с. Ручаївка, Сонячна с/р, за 

3,0 км на північний схід від 

північно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1242.    с. Ручаївка, Сонячна с/р, за IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2213 Курганний 

могильник 

4,3 км на схід від південно-

східної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 434 

від 26.11.1985 

1243.   

2215 

 

Курганний 

могильник 

с. Ручаївка, Сонячна с/р, за 

6,5 км на схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1244.   

2364 

 

Курганний 

могильник 

с. Ручаївка, Сонячна с/р, за 

3,0 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1245.   

2369 

 

Курган 

с. Світанок, Августинівська 

с/р, за 1,7 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1246.   

4092 

 

 

Курган 

с. Смоляне,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол. 

Мар’ївська с/р),за 0,7 км на 

південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1247.   

4094 

 

Курганний 

могильник 

с. Смоляне, Біленьківська 

сільська ТГ (кол. 

Мар’ївська с/р), за 3,4 км на 

північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1248.   

4095 

 

Курганний 

могильник 

с.Смоляне,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол. 

Мар’ївська с/р), за 3,2 км на 

північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1249.   

4096 

 

Курганний 

могильник 

с. Смоляне,  Біленьківська 

сільська ТГ (кол. 

Мар’ївська с/р), за 1,3-2,1 

км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1250.   

4097 

 

Курган 

с. Степне, Степненська с/р, 

за 1,7 км на північний схід 

від північно-східної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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околиці села 

1251.   

4099 

 

Курган 

с. Степне, Степненська с/р, 

за 1,3 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1252.   

4098 

 

Курганний 

могильник 

с. Степне, Степненська с/р, 

за 2,3 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1253.   

1479 

Курганний 

могильник  

«Лежина 

Могила» 

с. Степне, Степненська с/р, 

за 0,8 км на південний захід 

від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

1254.   

4100 

 

Курганний 

могильник 

с. Степне, Степненська с/р, 

за 0,8 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1255.   

4101 

 

Курганний 

могильник 

с. Степне, Степненська с/р, 

за 1,0 км на північ від 

північно-західної околиці 

села;  м. Запоріжжя, 

Шевченківський р-н, за 0,6 

км на південний схід від 

східної околиці сел. 

Креміно 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1256.   

4102 

 

Курганний 

могильник 

с. Степне, Степненська с/р, 

за 1,8 км на північний захід 

від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1257.   

4103 

 

Курган 

с. Уділенське, 

Біленьківська сільська ТГ 

(кол. Мар’ївська с/р), за 0,8 

км на схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1258.   

4104 

 

Курганний 

могильник 

с. Уділенське,  

Біленьківська сільська ТГ 

(кол. Мар’ївська с/р), біля 

південно-західної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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села 

1259.   

384 

Курган 

«Виширіна 

Могила» 

с. Федорівка, Миколай-

Пільська с/р, за 1,5 км на 

південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55  

від 10.02.1971 

1260.   

385 

Курганний 

могильник 

«Бицуліна 

Могила» 

с. Федорівка, Миколай-

Пільська с/р, за 1,2 км на 

південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 10.02.1971 

1261.   

4105 

 

Курган 

с. Червоний Яр, 

Веселівська с/р, за 0,5 км на 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1262.   

4106 

 

Курганний 

могильник 

с. Червоний Яр, 

Веселівська с/р, за 0,5 км на 

північний схід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1263.   

1480 

 

Курганний 

могильник 

с. Червонодніпровка,  

Біленьківська сільська ТГ, 

за 0,7 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 22.12.1982 

1264.   

2370 

 

Курганний 

могильник 

с. Червонодніпровка, 

Біленьківська сільська ТГ,  

за 1,0 км на північний схід 

від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1265.   

2371 

 

Курганний 

могильник 

с. Червонодніпровка, 

Біленьківська сільська ТГ,  

за 2,2 км на північний захід 

від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.11.1985 

1266.   

4107 

 

Курган 

с. Черепівське, Наталівська 

с/р, за 0,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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1267.   

4108 

 

Курганний 

могильник 

с. Черепівське, Наталівська 

с/р, за 2,6 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1268.   

4109 

 

Курган 

с. Широке, Широківська 

с/р, за 0,3 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1269.   

4110 

 

Курган 

с. Широке, Широківська 

с/р, за 2,6 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1270.   

4111 

 

Курган 

с. Широке, Широківська 

с/р, за 0,6 км на північний 

схід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1271.   

1926 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке, Широківська 

с/р, за 0,5 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1272.   

1927 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Гологанка» 

с. Широке, Широківська 

с/р, за 1,0 км на захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1273.   

1928 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке, Широківська 

с/р, за 1,6км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1274.   

1929 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке, Широківська 

с/р, за 0,5 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1275.   

1930 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке, Широківська 

с/р, за 2,2 км на північний 

захід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 23.10.1984 

1276.   

4112 

 

Курган 

с. Юльївка, Новоолександ-

рівська с/р, за 2,5 км на 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 
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північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

ІІ тис. н.е. від 11.03.1996 

1277.   

4115 

 

Курган 

с. Юльївка, Новоолександ-

рівська с/р, на західній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1278.   

4113 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Литовська» 

с. Юльївка, Новоолександ-

рівська с/р, за 0,6 км на 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1279.   

4114 

 

Курганний 

могильник 

с. Юльївка, Новоолександ-

рівська с/р, за 0,05-0,7 км на 

схід та південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1280.   

4116 

 

Курган 

с. Яворницьке, Миколай-

Пільська с/р, за 2,0 км на 

схід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1281.   

4118 

 

Курган 

с. Яворницьке, Миколай-

Пільська с/р, за 1,0 км на 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 

1282.   

4117 

 

Курганний 

могильник 

с. Яворницьке, Миколай-

Пільська с/р, за 0,6 км на 

південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 11.03.1996 
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Кам’янсько-Дніпровський район 
 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і 

дата 

рішення  
про взяття 

на 

держоблік 

1283.  3009 
Курганний могильник 

„Двогорба могила” 

м.Кам’янкаДніпровська, 

Кам’янсько-Дніпровська 

м/р, за 3,3 км на південь 

від дослідної станції 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

   

№ 202 

від 

28.06.1988 

1284.  2945 
Грунтовий могильник, 

поселення 

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, за 

1,2 км на південний схід 

від південно-східної 

околиці села,  вздовж 

східної околиці с.  

Шляхове (кол.  с. Шлях 

Ілліча) 

 

XI – XIV ст. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1285.  2939      Курган 

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, за 

5,5 км на південь – 

південний захід від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1286.     2940 Курганний могильник 

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, за 

4,3 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1287.     2941 Курганний могильник 

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, за 

5,1 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 
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1288.     2942 Курганний могильник 

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, за 

5,6 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1289.     2943 Курганний могильник 

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, за 

2,5 км на південний схід 

від південно-східної 

околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1290.     2944 Курганний могильник 

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, за 

4,5 км на південь – 

південний захід від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1291.  

 

2966 

 

Курган 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

7,0 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1292.  

 

2968 

 

Курган 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

8,9 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1293.  

 

2969  

 

Курган 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

11,0 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1294.  

 

2971 

 

Курган 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

14,2  км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1295.  

 

2972 

 

Курган 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

1,6 км на південь від 

центру села  

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 
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1296.  

 

2974 

 

Курган 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

3,3 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1297.  

 

2978 

 

Курган 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

7,8 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1298.  

 

  2979 

 

Курган 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

7,3 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1299.  

 

2967 

 

Курганний могильник 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, на 

південно-західній 

околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1300.  

 

2973 

 

Курганний могильник 

с. Велика Знам"янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

11,3 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1301.  

 

2977 

 

 

Курганний могильник 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

7,0 км на південь від 

південної околиці села  

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1302.  

 

2980 

 

Курганний могильник 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

5,1 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1303.  

 

2981 
 

Курганний могильник 

с. Велика Знам’янка, 

Великознам’янська с/р, 

за 7,2 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1304.  
 

2982 

 

Курганний могильник 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

 

IV тис. до н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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11 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

від 

28.06.1988 

1305.  

 

  2983 

 

Курганний могильник 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

8,5 км на південь від 

центру села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1306.  

 

2984 

 

Курганний могильник 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

4,5-8,0 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1307.  

 

   2985 

 

Курганний могильник 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

4,6-6,0 км на захід – 

південний захід від 

південної околиці села  

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1308.  

 

   2986 

 

Курганний могильник 

«Двойнова Могила» 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

1,3-4,5 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1309.  

 

2987   

 

Курганний могильник 

с. Велика Знам’янка, Ве-

ликознам’янська с/р, за 

2,5 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1310.  

 

2991 

 

 

Курган 

с. Водяне, Водянська с/р, 

за 8,15 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1311.  

 

  2990 

 

Курганний могильник 

с. Водяне, Водянська с/р, 

за 8,9 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1312.    с. Водяне, Водянська с/р, IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  



140 

 

2992 Курганний могильник за 7,9 км на південь від 

південної околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення № 202 

від 

28.06.1988 

1313.  

 

   2993 

 

Курганний могильник 

с. Водяне, Водянська с/р, 

за 6,4 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1314.  

 

2994 

 

Курганний могильник 

с. Водяне, Водянська с/р, 

за 5,8 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1315.  

 

2999 

 

Курган 

с. Дніпровка, 

Дніпровська с/р, за 1,8 

км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1316.  

 

2996 

 

 

Курганний могильник 

с. Дніпровка, 

Дніпровська с/р, за 3,5 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1317.  

 

2997 

 

Курганний могильник 

с. Дніпровка, 

Дніпровська с/р, за 1,0 

км на південь від 

південно-західної 

околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1318.  

 

2998 

 

Курганний могильник 

«Довга Могила»  

с. Дніпровка, 

Дніпровська с/р, за 2,0 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1319.  

 

3000 

 

Курганний могильник 

с. Дніпровка, 

Дніпровська с/р, за 1,75-

3,2 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1320.    с. Дніпровка,  Пам’ятка Місцевого  
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3001 Курганний могильник Дніпровська с/р, за 1,0 

км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення № 202 

від 

28.06.1988 

1321.  

    

   3005 

 

    Курган 

с-ще Заповітне, 

Заповітненська с/р, за 6,0 

км на північний захід від 

північно-західної 

околиці селища 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1322.  

 

   3007 

 

     Курган 

с-ще Заповітне, 

Заповітненська с/р, за 8,4 

км на південний захід від 

південно-західної 

околиці селища 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1323.  

 

3008 

 

Курган 

с-ще Заповітне, 

Заповітненська с/р, за 6,9 

км на південний захід від 

південно-західної 

околиці селища 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1324.  

 

   3002 

 

Курганний могильник 

с-ще Заповітне, 

Заповітненська с/р, за 

5,2-5,6 км на південний 

захід від південно-

західної околиці селища 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1325.  

 

   3003 

 

Курганний могильник 

с-ще Заповітне, 

Заповітненська с/р, за 

7,0-7,6 км на південний 

захід від південно-

західної околиці селища 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1326.  

 

   3004 

 

Курганний могильник 

с-ще Заповітне, 

Заповітненська с/р, за 6,5 

км на північний захід від 

північно-західної 

околиці селища 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1327.  
 

   3006 

 

Курганний могильник 

с-ще Заповітне, 

Заповітненська с/р, за 4,6 

 

IV тис. до н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 
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км на південний схід від 

південно-східної околиці 

селища 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

від 

28.06.1988 

1328.  

 

   3014 

 

Курганний могильник 

с. Нововодяне, 

Нововодянська с/р, за 4,7 

км на південь – 

південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1329.  

 

3019 

 

Курган 

с. Новодніпровка, 

Новодніпровська с/р, за 

4,0 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1330.  

 

   3015 

 

Курганний могильник 

с. Новодніпровка, 

Новодніпровська с/р, за 

2,15 км на південь – 

південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1331.  

 

  3016 

 

Курганний могильник 

с. Новодніпровка, 

Новодніпровська с/р, за 

1,6 км на південний схід 

від південно-східної 

околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1332.  

 

3017 

 

Курганний могильник 

с. Новодніпровка, 

Новодніпровська с/р, за 

1,0-3,0 км на південь від 

південної околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1333.  

 

3018 

 

Курганний могильник 

с. Новодніпровка, 

Новодніпровська с/р, за 

3,1 км на південь – 

південний захід від 

південно-західної 

околиці села  

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 

1334.    с. Степове (кол. с  Пам’ятка Місцевого  
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Мелітопольський район 

 
№ 

п/п 

Охронни

й 

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення про 

взяття на 

держоблік 

  1249   

3469 

 

Курган 

с. Астраханка, 

Астраханська с/р, за 1,0 км 

на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1250   

3471 

 

Курган 

с. Астраханка, 

Астраханська с/р, за 6,5 км 

на південь – південний схід 

від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1251   

3470 

 

Курганний могильник 

с. Астраханка, 

Астраханська с/р, за 3,5 км 

на південь від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1252   

3472 

 

Курганний могильник 

с. Астраханка, 

Астраханська с/р, за 4,5 км 

на південь – південний схід 

від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1253    с. Астраханка, IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  

3024 Курганний могильник Петрівське), 

Заповітненська с/р, за 

0,2-1,8 км на південний 

захід від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення № 202 

від 

28.06.1988 

1335.  

 

3025 

 

Курганний могильник 

с. Степове (кол. с 

Петрівське), 

Заповітненська с/р, за 

0,75-1,6 км на північний 

захід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 202 

від 

28.06.1988 
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3473 Курганний могильник Астраханська с/р, за 0,5 км 

на схід від села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення № 196 

від 11.07.89 

  1254   

3474 

 

Курганний 

могильник 

с. Астраханка, 

Астраханська с/р, за 0,1-0,9 

км на північ від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1255   

3475 

 

Курганний могильник 

с. Астраханка, 

Астраханська с/р, за 2,5 км 

на північ від центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1256   

3555 

 

Курган 

с. Відрадне, Промінівська 

с/р, за 0,5 км на північ від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1257   

3556 

 

Курган 

с. Відрадне, Промінівська 

с/р, за 2,0 км на північ від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1258   

3476 

 

Курганний могильник 

с-ще Відродження, 

Новобогданівська с/р, за 5,5 

км на південний схід від 

селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1259   

3477 

 

Курганний могильник 

с-ще Відродження, 

Новобогданівська с/р, за 4,5 

км на південь від селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1260   

3478 

 

Курганний могильник 

с-ще Відродження, 

Новобогданівська с/р, за 0,5 

км на захід – південний 

захід від селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1261   

3482 

 

Курган 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 8,0 км 

на південний схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1262   

3483 

 

Курган 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 12,0 км 

на південний схід від 

центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1263   

3484 

 

Курган 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 2,5 км 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 
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на схід від південної 

околиці села 

н.е. від 11.07.89 

  1264   

3489 

 

Курган 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, на 

південно-західній околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1265   

3479 

 

Курганний могильник 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 4,0-9,0 

км на схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1266   

3480 

 

Курганний могильник 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 10,0 км 

на схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1267   

3481 

 

Курганний могильник 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 7,0 км 

на схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1268   

3485 

Курганний могильник с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 1,5-2,0 

км на схід від центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 196 

від 11.07.89 

  1269   

3486 

 

Курганний могильник 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 5,0 км 

на північ – північний схід 

від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1270   

3487 

 

Курганний могильник 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 3,0 км 

на північ від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1271   

3488 

 

Курганний могильник 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, за 1,5 км 

на північ від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1272   

3490 

 

Курганний могильник 

с. Данило-Іванівка, 

Новенська с/р, на південно-

західній околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1273   

3491 

 

Курганний могильник 

с. Данило-Іванівка, 

Новенська с/р, за 2,0 км на 

південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 
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  1274   

3492 

 

Курганний могильник  

с. Долинське, Фруктовська 

с/р, за 1,0 км на схід від 

села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е.  

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1275   

3493 

 

Курганний могильник 

с-ще Зарічне, Терпіннівська 

с/р, за 1,0 км на схід від 

східної околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1276   

3494 

 

Курганний могильник 

с-ще Зарічне, Терпіннівська 

с/р, за 1,6 км на схід від 

східної околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1277   

3495 

 

Курганний могильник 

с-ще Зарічне, Терпіннівська 

с/р, за 2,3 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1278   

3496 

 

Курганний могильник 

с-ще Зарічне, Терпіннівська 

с/р, за 0,2 км на схід від 

селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1279   

3497 

 

Курганний могильник 

с-ще Зарічне, Терпіннівська 

с/р, за 0,4-0,7 км на захід 

від селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1280   

3498 

 

Курган 

с. Зеленчук, 

Новомиколаївська с/р, за 

0,8 км на схід від села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1281   

3499 

 

Курганний могильник 

с. Зеленчук, 

Новомиколаївська с/р, за 

2,0 км на північний схід від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1282   

3500 

 

Курганний могильник 

с. Кам’янське, 

Світлододинська с/р, за 1,5 

км на схід від центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1283   

3508 

 

Курган 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 0,5 

км на південний схід від 

села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1284   

3509 

 

Курган 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 0,5 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 
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км на південний схід від 

південної околиці села 

н.е. від 11.07.89 

  1285   

3501 

 

Курганний могильник 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 9,0 

км на схід – південний схід 

від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1286   

3502 

 

Курганний могильник 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 5,5 

км на схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1287   

3503 

Курганний могильник  с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 2,0 

км на схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1288   

3504 

Курганний могильник  с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 3,5 

км на схід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1289   

3505 

 

Курганний могильник 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 8,0 

км на південний схід від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1290   

3506 

 

Курганний могильник 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 4,0 

км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1291   

3507 

 

Курганний могильник 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 2,5 

км на південний схід від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1292   

3510 

 

Курганний могильник 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 1,5-

3,0 км на південь від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1293   

3511 

 

Курганний могильник 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 0,5-

1,5 км на південний захід 

від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 
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  1294   

3512 

 

Курганний могильник 

с. Лугове, Терпіннівська 

с/р, на схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1295   

3513 

 

Курганний могильник 

с-ще Малий Утлюг, 

Новгородківська с/р, за 1,0-

2,0 км на північ від селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1296   

3516 

 

Курган 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 1,0 

км на захід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1297   

3517 

 

Курган 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 3,0 

км на захід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 196 

від 11.07.89 

  1298   

3518 

 

Курган 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 2,5 

км на захід від села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1299   

3519 

 

Курган 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 3,0 

км на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1300   

3514 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 0,5-

2,5 км на північ від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1301   

3515 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 1,0-

2,0 км на північний захід 

від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1302   

3520 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 0,3-

1,5 км на південь від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1303   

3521 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 1,0 

км на південний схід від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1304   

3522 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 2,5 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 
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км на південний схід від 

села 

н.е. від 11.07.89 

  1305   

3523 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, на 

південно-східній околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1306   

3524 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 0,5 

км на схід від центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1307   

3525 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, на схід 

від північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1308   

3526 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 1,0 

км на схід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1309   

3527 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 3,0 

км на схід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1310   

3528 

 

Курганний могильник 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 4,0-

4,5 км на схід від центру 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1311   

3529 

 

Курган 

с. Новгородківка, 

Новгородківська с/р, за 2,5 

км на південь від села 

(землі Полянівської с/р) 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1312   

3530 

 

Курганний могильник 

с. Новгородківка, 

Новгородківська с/р, за 4,0 

км на північ – північний 

захід від північної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1313   

3534 

 

Курганний могильник 

с-ще Нове, Новенська с/р, 

за 1,1-2,9 км на захід-

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 
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південний захід від селища н.е. від 11.07.89 

  1314   

3535 

 

Курганний могильник 

с-ще Нове, Новенська с/р, 

за 1,3 км на північний схід 

від північно-східної 

околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1315   

3536 

 

Курганний могильник 

с-ще Нове, Новенська с/р, 

за 3,5-4,7 км на північний 

схід від східної околиці 

селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1316   

3538 

 

Курганний могильник 

с-ще Нове, Новенська с/р, 

за 8,3 км на північ від 

північної околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1317   

3541 

 

Курган 

с. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська с/р, за 

1,5 км на південь – 

південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1318   

3542 

 

Курган 

с. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська с/р, за 

3,5 км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1319   

3539 

 

Курганний могильник 

с. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська с/р, за 

2,0 км на південний захід 

від західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1320   

3540 

 

Курганний могильник 

с. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська с/р, за 

2,0 км на схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1321   

3543 

 

Курганний могильник 

с. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська с/р, за 

4,0 км на південь від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1322   

3545 

 

Курган 

с. Новопилипівка, 

Новопилипівська с/р, на 

східній околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1323    с. Новопилипівка, IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  
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3544 Курганний могильник Новопилипівська с/р, за 3,0 

км на схід від села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення № 196 

від 11.07.89 

  1324   

3531 

 

Курган 

с. Новоякимівка, 

Новгородківська с/р, за 2,5 

км на схід – південний схід 

від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1325   

3532 

 

Курган 

с. Новоякимівка, 

Новгородківська с/р, за 1,0 

км на захід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1326   

3548 

 

Курган  

с. Обільне, Семенівська с/р, 

за 1,1 км на південний захід 

від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1327   

3549 

 

Курганний могильник 

с. Оленівка, 

Новопилипівська с/р, за 1,0 

км на захід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1328   

3552 

 

Курган 

с. Орлове, Світлодолинська 

с/р, за 1,0 км на південь від 

центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1329   

3554 

 

Курган 

с. Орлове, Світлодолинська 

с/р, за 2,0 км на північ від 

центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1330   

3550 

 

Курганний могильник 

с. Орлове, Світлодолинська 

с/р, за 1,0 км на північний 

схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1331   

3551 

 

Курганний могильник 

с. Орлове, Світлодолинська 

с/р, за 3,0-4,0 км на 

південний схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1332   

3553 

 

Курганний могильник 

с. Орлове, Світлодолинська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1333   

3557 

 

Курганний могильник 

с. Першотравневе, 

Новомиколаївська с/р, за 

1,2 км на північний захід 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 
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від села 

  1334   

3559 

 

 

Курган 

с. Прилуківка, 

Світлодолинська с/р, за 1,6 

км на схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1335   

3558 

 

Курганний могильник 

с. Прилуківка, 

Світлодолинська с/р, на 

південно-східній околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1336   

3560 

 

Курганний могильник 

с. Прилуківка, 

Світлодолинська с/р, за 1,5 

км на схід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1337   

3561 

 

Курганний могильник 

с. Прилуківка, 

Світлодолинська с/р, за 3,0 

км на схід від центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1338   

3562 

 

Курган 

с. Промінь, Промінівська 

с/р, за 4,0 км на південь від 

центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1339   

3565 

 

Курган 

с. Промінь Промінівська 

с/р, за 2,5 км на північ від 

центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 196 

від 11.07.89 

  1340   

3563 

 

Курганний могильник 

с. Промінь, Промінівська 

с/р, за 2,0-4,0 м на 

південний захід від центру 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1341   

3564 

 

Курганний могильник 

с. Промінь, Промінівська 

с/р, за 2,0-3,0 км на північ 

та північний захід від 

центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1342   

3567 

 

Курган 

с. Світлодолинське, 

Світлодолинська с/р, за 0,75 

км на північний захід від 

північної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1343   

3566 

 

Курганний могильник 

с. Світлодолинське, 

Світлодолинська с/р, за 1,0 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 
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км на схід від північної 

околиці села 

н.е. від 11.07.89 

  1344   

3568 

 

Курган 

с. Свободне, Астраханська 

с/р, за 1,25 км на південь 

від села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1345   

3571 

 

Курган 

с. Семенівка, Семенівська 

с/р, за 1,8 км на північ від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1346   

3572 

 

Курган 

с. Семенівка, Семенівська 

с/р, на південній околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1347   

548 

 

Курганний могильник  

с. Семенівка, Семенівська 

с/р, на північній околиці 

села, біля кладовища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1348   

3569 

 

Курганний могильник 

с. Семенівка, Семенівська 

с/р, за 3,5 км на північний 

захід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1349   

3570 

 

Курганний могильник 

с. Семенівка, Семенівська 

с/р, за 3,0 км на північ – 

північний захід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1350   

3573 

 

Курган 

с. Спаське, Терпіннівська 

с/р, за 1,6 км на захід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1351   

3574 

 

Курган 

с. Спаське, Терпіннівська 

с/р, за 1,5 км на північ від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1352   

3575 

 

Курганний могильник 

с. Спаське, Терпіннівська 

с/р, за 0,5 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1353   

3576 

 

Курганний могильник 

с. Спаське, Терпіннівська 

с/р, за 3,0-4,0 км на схід – 

північний схід від села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1354   

3577 

 

Курган 

с. Східне, 

Новомиколаївська с/р, за 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 
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4,0 км на північ – північний 

схід від села 

н.е. від 11.07.89 

  1355   

3578 

 

Курган 

с. Терпіння, Терпіннівська 

с/р, за 4,0 км на захід від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1356   

3580 

 

Курган 

с. Терпіння, Терпіннівська 

с/р, за 0,5 км на захід від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1357   

3579 

 

Курганний могильник 

с. Терпіння, Терпіннівська 

с/р, за 1,8 км на північний 

захід від села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1358   

3581 

 

Курганний могильник 

с. Терпіння, Терпіннівська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1359   

3582 

 

Курганний могильник 

с. Терпіння, Терпіннівська 

с/р, за 1,0 км на схід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1360   

3583 

 

Курганний могильник 

с. Терпіння, Терпіннівська 

с/р, за 0,5 км на схід від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 196 

від 11.07.89 

  1361   

546 

 

Курган 

с. Тихонівка, 

Новопилипівська с/р, на 

схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1362   

3584 

 

Курган 

с. Тихонівка, 

Новопилипівська с/р, за 1,0 

км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1363   

3585 

 

Курганний могильник 

с. Тихонівка, 

Новопилипівська с/р, за 1,0 

км на захід від центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1364   

3586 

 

Курганний могильник 

с. Тихонівка, 

Новопилипівська с/р, за 1,5 

км на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1365    с. Травневе, IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  
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3588 Курган Світлодолинська с/р, за 0,5 

км на схід від північної 

околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення № 196 

від 11.07.89 

  1366   

3587 

 

Курганний могильник 

с. Травневе, 

Світлодолинська с/р, за 0,75 

км на схід від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1367   

3590 

 

Курганний могильник 

с. Травневе, 

Світлодолинська с/р, за 0,5 

км на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1368   

3595 

 

Курган 

с. Троїцьке, 

Новобогданівська с/р, за 3,0 

км на захід від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1369   

3596 

 

Курган 

с. Троїцьке, 

Новобогданівська с/р, за 5,5 

км на захід від села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1370   

3591 

 

Курганний могильник 

с. Троїцьке, 

Новобогданівська с/р, за 1,0 

км на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1371   

3592 

 

Курганний могильник 

с. Троїцьке, 

Новобогданівська с/р, за 1,0 

км на північ від центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1372   

3593 

 

Курганний могильник 

с. Троїцьке, 

Новобогданівська с/р, за 1,0 

км на захід від центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1373   

3594 

 

 

Курганний могильник 

с. Троїцьке, 

Новобогданівська с/р, за 0,5 

км на захід від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1374   

3597 

 

Курганний могильник 

с-ще Трудове, 

Новомиколаївська с/р, за 

2,5 км на південний захід 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 
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від селища 

  1375   

3598 

 

Курганний могильник 

с-ще Трудове, 

Новомиколаївська с/р, за 

0,5 км на південь від 

селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1376   

3600 

 

Курганний могильник 

с. Українське, Промінівська 

с/р, за 1,3 км на північний 

захід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1377   

3601 

Курганний могильник 

«Новакова Могила» 

с. Федорівка, Терпіннівська 

с/р, за 0,6 км на захід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1378   

3602 

 

Курганний могильник 

с. Федорівка, Терпіннівська 

с/р, за 2,0 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1379   

3603 

Курганний могильник 

«Мордвинова 

Могила» 

с. Федорівка, Терпіннівська 

с/р, за 3,5 км на південний 

схід від східної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1380   

3604 

 

Курганний могильник 

с. Федорівка, Терпіннівська 

с/р, за 1,0-2,0 км на південь 

– південний схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1381   

3605 

 

Курганний могильник 

с. Широкий Лан, 

Промінівська с/р, за 1,5 км 

на південний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1382   

3606 

 

Курганний могильник 

с. Ясне, Промінівська с/р, за 

2,0 км на південь від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  1383   

3607 

 

Курганний могильник 

с. Ясне, Промінівська с/р, за 

2,25 км на південь від 

центру села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 
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Михайлівський район. 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення  
про взяття 

на держоблік 

  1384  3621 Курган смт. Михайлівка, за 2,9 км на 

південь – південний схід від 

південно-східної околиці 

селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1385  3622 Курган смт. Михайлівка, за 1,5 км на 

південь від південної околиці 

селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1386  1947 Курганний 

могильник 

смт. Михайлівка, за 8,0 км на 

північ від північної околиці 

селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 

від 

23.10.1984 

  1387  1948 Курганний 

могильник 

смт. Михайлівка, за 7,5 км на 

північний захід від північної 

околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 

від 

23.10.1984 

  1388  2375 Курганний 

могильник 

«Рясні могили» 

смт. Михайлівка, за 2,7 км на 

північний захід від північної 

околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 

від 

26.11.1985 

  1389   

3618 

 

Курганний 

могильник 

смт. Михайлівка, за 6,5 км на 

північ від північно-східної 

околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1390  3617 Курганний 

могильник 

смт. Михайлівка, за 2,85 км 

на північ від північної 

околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1391  3620 Курганний 

могильник 

«Могили 

Оріхівські» 

смт. Михайлівка, за 3,6 км на 

північний схід від північно-

східної околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1392  3609 Курганний с. Барвінівка, за 1,5 км на IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого №87 
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могильник схід – північний схід від 

північної околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення від 

03.04.1991 

  1393  3610 Курганний 

могильник 

с. Братське, за 1,2 км на 

південь – південний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1394  3614 Курган с. Високе, за 2,2 км на 

північний схід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1395  3612 Курганний 

могильник 

с. Вовківка, за 1,3 км на 

південь – південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1396  3611 Курганний 

могильник 

с. Володимирівка, за 0,4 км 

на північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1397  3615 Курганний 

могильник 

с. Тарсалак, за 1,8 км на 

північ від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1398  3616 Курганний 

могильник 

с. Лиманівка, за 0,7 км на 

північний схід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1399  3625 Курганний 

могильник 

с. Підгірне, за 0,38 км на 

південний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1400  3623 Курганний 

могильник 

с. Плодородне, за 1,25 км на 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1401  3624 Курганний 

могильник 

с. Плодородне, за 0,8 км на 

південь від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1402  3626 Курганний 

могильник 

с. Радісне, за 0,87 км на 

південь – південний захід від 

південної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1403  3627 Курганний 

могильник 

с. Радісне, за 0,8 км на схід 

від східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 
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  1404  613 Курган 

«Ханські гори» 

с. Роздол, за 1,7 км на захід 

від південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№55 

від 

10.02.1971 

  1405  3628 

 

Курганний 

могильник 

с. Роздол, за 5,4 км на схід – 

південний схід від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1406  3629 Курганний 

могильник 

с. Розівка, за 1,0 км на північ 

– північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1407  3630 Курганний 

могильник 

смт. Михайлівка, за 5,7 км на 

схід – південний схід від 

південно-східної околиці 

селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1408  3631 Курганний 

могильник 

с. Смиренівка, за 1,25 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1409  1953 Курганний 

могильник 

с. Старобогданівка,  

Старобогданівська с/р, за 3,8 

км на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№354 

від 

23.10.1984 

  1410  3632 Курганний 

могильник 

с. Старобогданівка,  

Старобогданівська с/р, за 4,5 

км на захід від центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1411  3633 Курганний 

могильник 

с. Старобогданівка, 

Старобогданівська с/р, 

вздовж північно-західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1412  3634 Курганний 

могильник 

с. Старобогданівка, 

Старобогданівська с/р,  

вздовж північно-західної 

околиці села, за 0,4 км на 

північ від повороту на с. 

Зразкове 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1413  3635 Курганний 

могильник 

с. Старобогданівка, 

Старобогданівська с/р,  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 
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вздовж західної околиці села, 

на узбіччі дороги на с. 

Зразкове 

н.е. 03.04.1991 

  1414  3636 Курганний 

могильник 

с. Старобогданівка, Старо-

богданівська с/р, на захід від 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1415   

3637 

 

Курганний 

могильник 

с. Старобогданівка, 

Старобогданівська с/р,  

вздовж -західної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1416   

3638 

 

Курганний 

могильник 

с. Старобогданівка, 

Старобогданівська с/р,  

вздовж південно-західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1417  3641 Курган 

«Довга Могила» 

с. Тимошівка, за 1,7 км на 

південний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1418  1950 Курганний    

могильник 

с. Тимошівка, за 2,3 км на 

південний схід від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№354 

від 

23.10.1984 

  1419  1951 Курганний 

могильник 

с. Тимошівка, за 3,5 км на 

південний схід від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№354 

від 

23.10.1984 

  1420  3639 Курганний 

могильник 

с. Тимошівка, за 11,7 км на 

південний захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1421  3640 Курганний 

могильник 

с. Тимошівка, за 5,0 км на 

південь – південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1422  3642 Курганний 

могильник 

с. Тимошівка, за 1,6 км на 

північ від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1423  3643 Курганний с. Трудолюбимівка, за 0,2-0,5 IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого №87 
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могильник км вздовж північної околиці 

села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення від 

03.04.1991 

  1424  3644 Курганний 

могильник 

с. Трудолюбимівка, за 1,1 км 

на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1425  3645 Курганний 

могильник 

с. Українка, за 0,45 км на 

північ від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 
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Новомиколаївський район 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення  
про взяття 

на держоблік 

  1426  

 

3738 

 

Курган 

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаїівська сел/р, за 

1,7 км на південь від південної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1427  

 

3739 

 

Курганний 

могильник 

 

смт. Новомиколаїка, Ново-

миколаївська сел/р, за 1,7 км 

на південний схід від 

південної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1428  

 

3741 

 

Курган 

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська сел/р, за 1,2 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1429  

 

3734 

 

Курганний 

могильник 

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська сел/р, на 

південно-західній околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1430  

 

3735 

 

курганний 

могильник 

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська сел/р, за 1,5 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1431  

 

3736 

 

Курганний 

могильник 

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська сел/р, за 0,7 

км на схід від східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1432    смт. Новомиколаївка, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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3737 Курганний 

могильник 

Новомиколаївськс сел/р, за 3,0 

км на північ від західної 

околиці селища 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення №87 

від 

03.04.1991 

  1433  

 

3740 

 

Курганний 

могильник 

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська сел/р, за 1,2 

км на північний схід від 

північно-східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1434  

 

3653 

 

Курган 

с. Барвінівка, Барвінівська с/р, 

за 1,5 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1435  

 

3649 

 

Курганний 

могильник 

с. Барвінівка, Барвінівська с/р, 

за 3,5 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1436  

 

3650 

 

Курганний 

могильник 

с. Барвінівка, Барвінівська с/р, 

за 0,5 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1437  

 

3651 

 

Курганний 

могильник 

с. Барвінівка, Барвінівська с/р, 

за 1,7 км на схід – південний 

схід від південно-східної 

околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1438  

 

3652 

 

Курганний 

могильник 

с. Барвінівка, Барвінівська с/р, 

за 2,2 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1439  

 

3655 

 

Курган 

с. Берестове, Сторчівська с/р, 

за 0,7 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1440  

 

3656 

 

Курган 

с. Берестове, Сторчівська 

с/р,за 1,5 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1441  

 

3657 

 

Курган 

с. Благодатне, Зеленівська с/р, 

за 1,8 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 
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  1442  

 

3658 

 

Курган 

с. Богунівка, Новоіванківська 

с/р, за 0,4 км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1443  

 

3659 

 

Курганний 

могильник 

с. Василькове, Барвінівська 

с/р, за 1,3км на південь-

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1444  

 

3660 

 

Курганний 

могильник 

с. Василькове, Барвінівська 

с/р, за 0,8 км на схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1445  

 

3663 

 

Курган 

с. Веселий Гай, Веселогаївська 

с/р, за 2,7 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1446  

 

3664 

 

Курган 

с. Веселий Гай, Веселогаївська 

с/р, на південно-західній 

околиці південної частини 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1447  

 

3661 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселий Гай, Веселогаївська 

с/р, за 1,7 км на схід від 

центральної частини села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1448  

 

3662 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселий Гай, Веселогаївська 

с/р, за 2,2 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1449  

 

668 

 

Курган 

с. Вікторівка, Терсянська с/р, 

за 2,5 км на північний схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№55 

від 

10.02.1971 

  1450  

 

3665 

 

Курган 

с. Вікторівка, Терсянська с/р, 

за 0,6 км на схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1451  

 

3666 

 

Курган 

с. Вікторівка, Терсянська с/р, 

за 0,2 км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1452    с. Воскресенка, Терсянська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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3667 Курган с/р, за 1,0 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення №87 

від 

03.04.1991 

  1453  

 

3699 

 

Курганний 

могильник 

с. Воскресенка, Терсянська 

с/р, за 2,2 км на північний 

захід від західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1454  

 

3668 

 

Курганний 

могильник 

с. Голубкове, Трудова с/р, за 

1,2 км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1455  

 

3670 

 

Курган 

с. Горлицьке, Софіївська с/р, 

за 0,7 км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1456  

 

3669 

 

Курганний 

могильник 

с. Горлицьке, Софіївська с/р, 

за 1,5 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1457  

 

3671 

 

Курганний 

могильник 

с. Дубовий Гай, Підгірненська 

с/р, за 1,2 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1458  

 

3674 

 

Курган 

с. Зарічне, Тернуватська сел/р, 

за 1,5 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1459  

 

3672 

 

Курганний 

могильник 

с. Зарічне, Тернуватська сел/р, 

за 3,0 км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1460  

 

3673 

 

Курганний 

могильник 

с. Зарічне, Тернуватська сел/р, 

за 1,8 км на південний захід 

від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1461  

 

3677 

 

Курган 

с. Зелена Діброва, Терсянська 

с/р, за 1,0 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1462  

 

3679 

 

Курган 

с. Зелена Діброва, Терсянська 

с/р, за 0,8 км на захід в 

південно-західної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 



166 

 

  1463  

 

3680 

 

Курган 

с. Зелена Діброва, Терсянська 

с/р, за 1,0 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1464  

 

3678 

 

Курганний 

могильник 

с. Зелена Діброва, Терсянська 

с/р, за 1,7 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1465  

 

3681 

 

Курганний 

могильник 

с. Зелена Діброва, Терсянська 

с/р, за 1,2 км на північ від 

північно-західної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1466  

 

3676 

 

Курган 

с. Зелене, Зеленівська с/р, за 

1,6 км на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1467  

 

3675 

 

Курган 

с. Зелене, Зеленівська с/р, за 

0,6 км на північ – північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1468  

 

3682 

 

Курганний 

могильник 

с. Зорівка, Самійлівська с/р, за 

0,7 км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1469  

 

3683 

 

Курганний 

могильник 

с. Іванівське, Сторчівська с/р, 

за 0,7 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1470  

 

3684 

 

Курганний 

могильник 

с. Іванівське, Сторчівська с/р, 

за 0,7 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1471  

 

3685 

 

Курган 

с. Кам’янка, Софіївська с/р, за 

1,2 км на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1472  

 

3686 

 

Курганний 

могильник 

с. Кам’янка, Софіївська с/р, за 

1,0 км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1473  

 

3687 

 

Курганний 

могильник 

с. Кам’янка, Софіївська с/р, за 

0,3 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 



167 

 

03.04.1991 

  1474  

 

3688 

 

Курганний 

могильник 

с. Київське, Трудова с/р, за 0,8 

км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1475  

 

3691 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Узорина» 

с. Косівцеве, Тернуватська 

сел/р, за 2,3 км на схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1476  

 

3692 

 

Курган 

с. Косівцеве, Тернуватська 

сел/р, за 2,8 км на схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1477  

 

3693 

 

Курган 

с. Косівцеве, Тернуватська 

сел/р, за 1,8 км на південний 

схід від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1478  

 

3694 

 

Курган 

с. Косівцеве, Тернуватська 

сел/р, за 0,5 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1479  

 

3689 

 

Курганний 

могильник 

с. Косівцеве, Тернуватська 

сел/р, за 1,1 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1480  

 

3690 

 

Курганний 

могильник 

с. Косівцеве, Тернуватська 

сел/р, за 0,8 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1481  

 

666 

Курган «Скіфська 

Могила» 

с. Кринівка, Терсянська с/р, за 

2,0 км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№55 

від 

10.02.1971 

  1482  

 

3697 

 

Курганний 

могильник 

с. Кринівка, Терсянська с/р, за 

0,7 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1483  

 

3698 

 

Курган 

с. Кринівка, Терсянська с/р, за 

0,9 км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1484    с. Кринівка, Терсянська с/р, за IV тис. до Пам’ятка Місцевого №87 
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3695 Курганний 

могильник 

0,6 км на північ від північної 

околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення від 

03.04.1991 

  1485  

 

3696 

 

Курганний 

могильник 

с. Кринівка, Терсянська с/р, за 

1,0 км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1486  

 

3702 

 

Курган 

с. Листівка, Підгірненська с/р, 

за 2,3 км на північ-північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1487  

 

3703 

 

Курганний 

могильник 

с. Листівка, Підгірненська с/р, 

за 0,96 км на північ від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1488  

 

3700 

 

Курганний 

могильник 

с. Листівка, Підгірненська с/р, 

за 3,13 км на північ від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1489  

 

3701 

 

Курганний 

могильник 

с. Листівка, Підгірненська с/р, 

за 0,3 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1490  

 

3705 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Бурмачка» 

с. Любицьке, Любицька с/р, за 

2,0 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1491  

 

3706 

Курганний 

могильник 

 

с. Любицьке, Любицька с/р, за 

0,5 км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1492  

 

3707 

 

Курган 

с. Любицьке, Любицька с/р, за 

1,0 км на схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1493  

 

3704 

 

Курганний 

могильник 

с. Любицьке, Любицька с/р, за 

1,8 км на північ від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1494  

 

3708 

 

Курган 

с. Мар’янівка, Терсянська с/р, 

за 0,3 км на схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1495    с. Мар’янівка, Терсянська с/р, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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3709 Курган за 0,5 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення №87 

від 

03.04.1991 

  1496  

 

3710 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’янівка, Терсянська с/р, 

за 1,3 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1497  

 

3711 

 

Курганний 

могильник 

с. Мар’янівка, Терсянська с/р, 

за 1,25 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1498  

 

3721 

 

Курганний 

могильник 

с. Миколаївка Друга, Підгі-

рненська с/р, за 2,2 км на 

північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1499  

 

3722 

 

Курган 

с. Миколай-Поле, Софіївська 

с/р, за 0,7 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1500  

 

3712 

 

Курганний 

могильник 

с. Мирівка, Любицька с/р, за 

0,3 км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1501  

 

3713 

 

Курганний 

могильник 

с. Мирівка, Любицька с/р, за 

0,8 км на північ від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1502  

 

3714 

 

Курган 

с. Михайлівське, 

Новомиколаївська сел/р, за 0,8 

км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1503  

 

3717 

 

Курган 

с. Михайлівське, 

Новомиколаївська сел/р, за 0,3 

км на північ від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1504  

 

3718 

 

Курганний 

могильник 

с. Михайлівське, 

Новомиколаївська сел/р, за 1,1 

км на північ від північно-

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 
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східної  околиці села 03.04.1991 

  1505  

 

3715 

 

Курганний 

могильник 

с. Михайлівське, 

Новомиколаївська сел/р, за 2,5 

км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1506  

 

3716 

 

Курганний 

могильник 

с. Михайлівське, 

Новомиколаївська сел/р, за 0,3 

км напівнічний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1507  

 

3719 

 

Курганний 

могильник 

с. Михайлівське, 

Новомиколаївська сел/р, за 0,7 

км на північний схід від 

центральної частини села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1508  

 

3720 

 

Курганний 

могильник 

с. Ніженка, Терсянська с/р, за 

0,3 км на південь від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1509  

 

3731 

 

Курганний 

могильник 

с. Нове Поле, Зеленівська с/р, 

за 0,6 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1510  

 

3732 

 

Курганний 

могильник 

с. Нове Поле, Зеленівська с/р, 

за 1,3 км на північ – північний 

захід від західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1511  

 

3723 

 

Курган 

с. Нововікторівка, Терсянська 

с/р, за 1,7 км на південний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1512  

 

3725 

 

Курган 

с. Нововікторівка, Терсянська 

с/р, за 0,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1513  

 

3724 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововікторівка, Терсянська 

с/р, за 1,2 км на південь від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1514  

 

3726 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововікторівка, Терсянська 

с/р, за 1,7 км на південний 

захід від південно-західної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 
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околиці села 03.04.1991 

  1515  

 

3727 

 

Курган  

с. Нововікторівка, Терсянська 

с/р, за 1,4 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1516  

 

3728 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововолодимирівка, Ве-

селогаївська с/р, за 2,0 км на 

південний захід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1517  

 

3729 

 

Курганний 

могильник 

с. Нововолодимирівка, Ве-

селогаївська с/р, за 1,5 км на 

північний захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1518  

 

3730 

 

Курганний 

могильник 

с. Новогригорівка, Софіївська 

с/р, за 1,0 км на захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1519  

 

3733 

 

Курган 

с. Новокасянівка, Зеленівська 

с/р, за 1,5 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1520  

 

3743 

 

Курган 

с. Новосолоне, Підгірненська 

с/р, за 0,8 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1521  

 

3744 

Курганний 

могильник 

«Могила Розбита» 

с. Новосолоне, Підгірненська 

с/р, за 1,3 км на південь від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1522  

 

3745 

 

Курган 

с. Новосолоне, Підгірненська 

с/р, за 1,9 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1523  

 

3742 

 

Курганний 

могильник 

с. Новосолоне, Підгірненська 

с/р, за 1,7 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1524  
 

3749 

 

Курганний 

с. Новоукраїнка, Трудова с/р, 

за 1,2 км на північний схід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 
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могильник північної околиці села ІІ тис. н.е. 03.04.1991 

  1525  

 

3750 

 

Курганний 

могильник 

 

с. Новоукраїнка, Трудова с/р, 

за 5,7 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1526  

 

3751 

 

Курган 

с. Новоукраїнка, Трудова с/р, 

за 4,8 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1527  

 

3746 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоукраїнка, Трудова с/р, 

за 0,8 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1528  

 

3747 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоукраїнка, Трудова 

сел/р, за 2,75 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1529  

 

3748 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоукраїнка, Трудова с/р, 

за 2,5 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1530  

 

3647 

 

Курган 

с. Олексіївка, Новоіванківська 

с/р, за 2,0 км на північний 

захід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1531  

 

3648 

 

Курган 

с. Олексіївка, Новоіванківська 

с/р, за 2,0 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 
 

№87 

від 

03.04.1991 

  1532  

 

3646 

 

Курганний 

могильник 

с. Олексіївка, Новоіванківська 

с/р, за 1,2 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1533  

 

3754 

 

Курган 

с. Островське, 

Новомиколаївська сел/р, за 0,7 

км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1534    с. Островське, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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3755 Курган Новомиколаївська сел/р, за 0,7 

км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення №87 

від 

03.04.1991 

  1535  

 

3756 

 

Курган 

с. Островське, 

Новомиколаївська сел/р, за 0,7 

км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1536  

 

3752 

 

Курганний 

могильник 

с. Островське, 

Новомиколаївська сел/р, за 0,4 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1537  

 

3753 

 

Курганний 

могильник 

с. Островське, 

Новомиколаївська сел/р, за 2,0 

км на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1538  

 

3759 

 

Курган 

с. Підгірне, Підгірненська с/р, 

за 2,5 км на захід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1539  

 

3762 

 

Курган 

с. Підгірне, Підгірненська с/р, 

за 0,9 км на південь від 

центральної частини села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1540  

 

3757 

 

Курганний 

могильник 

с. Підгірне, Підгірненська с/р, 

за 1,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1541  

 

3758 

 

Курганний 

могильник 

с. Підгірне, Підгірненська с/р, 

за 1,7 км на південний захід 

від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1542  

 

3760 

 

Курган 

с. Різдвянка, Різдвянська с/р, 

за 2,5 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1543  

 

3761 

 

Курган 

с. Різдвянка, Різдвянська с/р, 

за 2,5 км на північ від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1544  
 

3763 

 

Курганний 

с. Самійлівка, Самійлівська 

с/р, за 1,2 км на південь від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 
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могильник південно-східної околиці села ІІ тис. н.е. 03.04.1991 

  1545  

 

3764 

 

Курганний 

могильник 

с. Світла Долина, 

Самійлівська с/р, за 0,5 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1546  

 

3765 

Курганний 

могильник 

с. Сергіївка, Підгірненська с/р, 

за 1,7 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1547  

 

3766 

 

Курган 

с. Сергіївка, Підгірненська с/р, 

за 0,6 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1548  

 

3767 

 

Курганний 

могильник 

с. Сергіївка, Підгірненська с/р, 

за 0,6 км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1549  

 

3769 

 

Курган 

с. Сорочине, Трудова с/р, за 

1,8 км на північ – північний 

захід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№87 

від 

03.04.1991 

  1550  

 

3770 

Курганний 

могильник 

 

с. Сорочине, Трудова с/р, за 

2,1 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1551  

 

3771 

 

Курган 

 

с. Сорочине, Трудова с/р, за 

0,9 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1552  

 

3772 

 

Курган 

с. Сорочине, Трудова с/р, за 

0,8 км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1553  

 

3768 

 

Курганний 

могильник 

с. Сорочине, Трудова с/р, за 

0,5 км на північний схід від 

північно-східної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1554  

 

3775 

 

Курган 

с. Софіївка, Софіївська с/р, за 

1,5 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1555  
 

3776 

 

Курган 

с. Софіївка, Софіївська с/р, за 

0,3 км на схід від східної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 
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околиці села ІІ тис. н.е. 03.04.1991 

  1556  

 

3773 

 

Курганний 

могильник 

с. Софіївка, Софіївська с/р, за 

1,0 км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1557  

 

3774 

 

Курганний 

могильник 

с. Софіївка, Софіївська с/р, за 

2,6 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1558  

 

3778 

 

Курган 

с. Сторчове, Сторчівська с/р, 

за 0,7 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1559  

 

3777 

 

Курганний 

могильник 

с. Сторчове, Сторчівська с/р, 

за 1,3 км на північний схід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1560  

 

3783 

 

Курган 

с. Тернівка, Терсянська с/р, за 

0,7 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1561  

 

3780 

 

Курганний 

могильник 

с. Тернівка, Терсянська с/р, за 

1,3 км на схід від центральної 

частини села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1562  

 

3781 

 

Курганний 

могильник 

с. Тернівка, Терсянська с/р, за 

1,5 км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1563  

 

3782 

 

Курганний 

могильник 

с. Тернівка, Терсянська с/р, на 

південно-східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1564  

 

3779 

 

Курганний 

могильник 

смт. Тернувате, Тернуватська 

сел/р, за 0,3 км на схід – 

північний схід від північно-

східної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1565  

 

3784 

 

Курганний 

могильник 

с. Терсянка, Терсянська с/р, за 

1,7 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1566  

 

3785 

 

Курган 

с-ще Трудове, Трудова с/р, за 

1,6 км на південний схід від 

південної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 
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  1567  

 

3786 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Трудове, Трудова с/р, за 

1,0 км на південь від південної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1568  

 

3787 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Трудове, Трудова с/р, за 

3,2 км на північний схід від 

північно-східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1569  

 

3788 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Трудове, Трудова с/р, за 

2,6 км на північний схід від 

північно-східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1570  

 

3790 

 

Курган 

с. Шевченківське, Зеленівська 

с/р, за 0,7 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 

  1571  

 

3789 

 

Курганний 

могильник 

с. Шевченківське, Зеленівська 

с/р, за 1,7 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№87 

від 

03.04.1991 
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Оріхівський район 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 
Місцезнаходження Датування Вид Категорія 

Номер і 

дата 

рішення  
про взяття 

на держоблік 

  1572   

724 

 

Курган 

м. Оріхів, Оріхівська м/р, за 

0,5 км на схід від міста 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1573   

729 

 

Курган 

«Сестрички» 

с. Білогір’я, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ (кол.Білогір’ївська с/р), за 

0,7 км на північний схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1574   

730 

Курган  

«Мамаєва Могила» 

с. Білогір’я,  

Малотокмачанська сільська 

ТГ (кол.Білогір’ївська с/р), за 

2,5 км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1575   

2377 

 

Курганний 

могильник 

с. Білогір’я,  

Малотокмачанська сільська 

ТГ (кол.Білогір’ївська с/р),  

за 1,0 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 

від 

26.11.1985 

  1576   

4119 

 

Курганний 

могильник 

с. Білогір’я,  

Малотокмачанська сільська 

ТГ (кол.Білогір’ївська с/р), за 

0,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1577   

4120 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Білогір’я,  

Малотокмачанська сільська 

ТГ (кол.Білогір’ївська с/р), за 

2,8-3,3 км на північний захід 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 
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від північно-західної околиці 

села 

  1578   

2517 

 

Курган 

с. Василівське, 

Преображенська сільська ТГ 

(кол. Вільнянська с/р), за 0,5 

км на північ від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1579   

2518 

 

Курган 

с. Василівське,  

Преображенська сільська ТГ 

(кол. Вільнянська с/р),  за 1,1 

км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1580   

4122 

 

Курган 

с. Васинівка, 

Преображенська сільська ТГ, 

за 0,4 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1581   

4121 

 

Курганний 

могильник 

с. Васинівка, 

Преображенська сільська ТГ, 

за 2,8 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1582   

2519 

 

Курганний 

могильник 

с. Веселе,  Комишуваська 

селищна  ТГ (кол. 

Новотроїцька с/р),  за 0,3 км 

на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1583   

2520 

 

Курган 

с. Вільнянка,  . Вільнянська 

с/р, за 0,75 км на схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1584   

2521 

 

Курган 

с. Вільнянка, Вільнянська 

с/р,  за 2,3 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1585   

2522 

 

Курганний 

могильник 

с. Вільнянка,  Вільнянська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 474 

від 

31.12.1986 



179 

 

  1586   

2523 

 

Курганний 

могильник 

с. Вільнянка,  Вільнянська 

с/р, за 1,5 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1587   

4123 

 

Курганний 

могильник 

с. Григорівське, 

Комишуваська селищна ТГ, 

за 0,8 км на південний схід 

від південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1588   

4124 

 

Курганний 

могильник 

с. Григорівське, 

Комишуваська селищна ТГ, 

за 2,0 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1589   

4129 

 

Курган 

с-ще. Зарічне (кол. с-ще 

Димитрове),  Комишуваська 

селищна  ТГ (кол. 

Димитрівська с/р), за 0,8 км 

на південний захід від 

південно-західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1590   

4130 

 

Курган 

с-ще. Зарічне (кол. с-ще 

Димитрове),  Комишуваська 

селищна  ТГ (кол. 

Димитрівська с/р),  за 6,0 км 

на південь від південної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1591   

710 

Курганний 

могильник 

«Макота» 

(«Могила 

Копанська») 

с-ще. Зарічне (кол. с-ще 

Димитрове),  Комишуваська  

селищна ТГ (кол. 

Димитрівська с/р),  за 5,0 км 

на південь – південний захід 

від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1592   

4126 

 

Курганний 

могильник 

с-ще. Зарічне (кол. с-ще 

Димитрове),  Комишуваська 

селищна  ТГ (кол. 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 
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Димитрівська с/р), за 1,8 км 

на захід від західної околиці 

селища 

11.03.1996 

  1593   

4127 

 

Курганний 

могильник 

с-ще. Зарічне (кол. с-ще 

Димитрове),  Комишуваська 

селищна  ТГ (кол. 

Димитрівська с/р), за 1,2 км 

на захід від західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1594   

4128 

 

Курганний 

могильник 

 с-ще. Зарічне (кол. с-ще 

Димитрове),  Комишуваська 

селищна  ТГ (кол. 

Димитрівська с/р), за 4,0-4,5 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1595   

2525 

 

Курган 

с. Дружне,  Комишуваська  

селищна ТГ (кол.  

Новоіванівська с/р),  за 1,0 

км на північ від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1596   

2526 

 

Курган 

с. Дружне, Комишуваська 

селищна  ТГ (кол.  

Новоіванівська с/р),   за 1,5 

км на північний захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1597   

2524 

 

Курганний 

могильник 

с. Дружне, Комишуваська 

селищна  ТГ (кол.  

Новоіванівська с/р),   за 0,75-

1,25 км на схід – південний 

схід від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1598   

2528 

 

Курган 

с. Дуднікове,  Комишуваська  

селищна ТГ (кол.  

Новоіванівська с/р),  за 2,5 

км на південний схід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 
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південно-східної околиці 

села 

  1599   

2531 

 

Курган 

с. Дуднікове,  Комишуваська  

селищна ТГ (кол.  

Новоіванівська с/р),  за 0,8 

км на північ від північно-

західної околи-ці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1600   

2527 

 

Курганний 

могильник 

с. Дуднікове, Комишуваська  

селищна ТГ (кол. 

Новоіванівська с/р),  за  2,7 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1601   

2529 

 

Курганний 

могильник 

с. Дуднікове,  Комишуваська 

сільська ТГ (кол. 

Новоіванівська с/р),   за 1,5 

км на південь від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1602   

2530 

 

Курганний 

могильник 

с. Дуднікове,  Комишуваська 

сільська ТГ (кол. 

Новоіванівська с/р),   на 

південній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1603   

4131 

 

Курган 

с. Єгорівка, Преображенська 

сільська ТГ (кол. 

Новоселівська с/р),  за 0,6 км 

на північ від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1604   

4132 

 

Курганний 

могильник 

с. Єгорівка,  Преображенська 

сільська ТГ (кол. 

Новоселівська с/р), за 0,2 км 

на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1605   

2533 

 

Курган 

с. Жовта Круча, 

Комишуваська ТГ (кол.  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 
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 Новотроїцька с/р),  за 0,7 км 

на південь від південно-

західної околи-ці села 

ІІ тис. н.е. від 

31.12.1986 

  1606   

2532 

 

Курганний 

могильник 

с. Жовта Круча,  

Комишуваська селищна  ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р),  за 

1,8 км на південь від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1607   

4135 

 

Курган 

с. Запасне, Комишуваська 

селищна  ТГ (кол.    

Новояковлівська с/р), за 0,8 

км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1608   

4133 

 

Курганний 

могильник 

с. Запасне,  Комишуваська 

селищна  ТГ (кол.    

Новояковлівська с/р),  за 1,2 

км на північ від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1609   

4134 

 

Курганний 

могильник 

с. Запасне,  Комишуваська  

селищна  ТГ (кол.    

Новояковлівська с/р), за 1,2 

км на північ від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1610   

4144 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Кирпотине,  

Комишуваська  селищна ТГ 

(кол.    Новотавричеська с/р), 

за 0,35 км на північ від 

північно-східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1611   

715 

 

Курган 

«Ткалічевський» 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), за 1,5 км на 

північ від пів-нічно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1612    с. Таврійське, Таврійська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2534 Курган сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), на північній 

околиці села, на кладовищі 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 474 

від 

31.12.1986 

  1613   

2536 

 

Курган 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р),вул. Гагаріна, 

21 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1614   

2540 

 

Курган 

 с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), на північній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1615   

713 

Курганний 

могильник  

«Могила Бузинова» 

(«Бузинівка») 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), за 2,7 км на 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1616   

714 

Курганний 

могильник 

«Циганський» 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), в  центрі села, 

на лівому березі р. Жеребець 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1617   

2544 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), вул. 

Запорізька, 25, 27 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1618   

2535 

 

Курганний 

могильник 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), на південно–

східній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

11.03.1996 

  1619   

2537 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), за 1,75-3,0 км 

від північно–східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1620   

2538 

 

Курганний 

  с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 
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 могильник Кіровська с/р), на північній 

околиці села, на кладовищі 

ІІ тис. н.е. від 

31.12.1986 

  1621   

2539 

 

Курганний 

могильник 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), за 2,5 км на 

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1622   

2541 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), за 0,6 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1623   

2542 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), на північній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1624   

2543 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), за 1,5 км на 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1625   

2545 

 

Курганний 

могильник 

 с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), за 3,6 км на 

північ від північ-ної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1626   

2546 

 

Курганний 

могильник 

с. Таврійське, Таврійська 

сільська ТГ  (кол. с. Кірове, 

Кіровська с/р), за 0,1 км на 

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1627   

4140 

 

Курган 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська селищна ТГ, 

за 2,5 км на захід від 

північно-західної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 
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селища 

  1628   

4142 

 

Курган 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська селищна ТГ, 

за 1,8 км на північ від 

північно-східної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1629   

1959 

 

Курганний 

могильник 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська селищна ТГ, 

за 1,0 км на захід від західної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 

23.10.1984 

  1630   

1960 

 

Курганний 

могильник 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська селищна ТГ, 

на східній околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 

від 

23.10.1984 

  1631   

4136 

 

Курганний 

могильник 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська селищна ТГ, 

за 1,6 км на південь від 

південно-західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1632   

4137 

 

Курганний 

могильник 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська селищна ТГ, 

на південно-східній околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1633   

4138 

 

Курганний 

могильник 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська селищна ТГ, 

за 0,5 км на південь – 

південний захід від південно-

західної око-лиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1634   

4139 

 

Курганний 

могильник 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська селищна ТГ, 

за 2,5-3,5 км на захід від 

південно-західної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1635   

4141 

 

Курганний 

могильник 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська селищна ТГ, 

за 2,8 км на північ від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 
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північно-східної околиці 

селища 

11.03.1996 

  1636   

4146 

 

Курган 

с. Копані, Копанівська с/р, за 

0,3 км на схід від пів-денно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1637   

4147 

 

Курган 

с. Копані, Копанівська с/р, за 

0,6 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1638   

4148 

 

Курган 

с. Копані, Копанівська с/р, за 

0,2 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1639   

4149 

 

Курган 

с. Копані, Копанівська с/р, за 

1,7 км на північ від пів-

нічно-західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1640   

4145 

 

Курганний 

могильник 

с. Копані, Копанівська с/р, за 

1,5-2,5 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1641   

2547 

Курганний 

могильник 

«Гречана Могила» 

с. Кущове,  Комишуваська  

селищна ТГ (кол.    

Новоіванівська с/р),  за 3,0 

км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1642   

2548 

 

Курганний 

могильник 

с. Кущове,  Комишуваська  

селищна ТГ (кол.    

Новоіванівська с/р),   за 1,6 

км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1643   

4150 

 

Курганний 

могильник 

с. Лугівське, 

Малотокмачанська  сільська 

ТГ (кол.  Білогір’ївська с/р), 

за 1,6 км на північ від 

північної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1644   

4151 

 

Курганний 

с. Лугівське, 

Малотокмачанська  сільська 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 
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могильник ТГ (кол.  Білогір’ївська с/р),  

за 1,8 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

ІІ тис. н.е. від 

11.03.1996 

  1645   

2549 

 

Курганний 

могильник 

с. Любимівка, Таврійська  

сільська ТГ (кол. Кіровська 

с/р), за 1,0 км на північ від 

північно-західної околиці 

села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1646   

2378 

 

Курган 

с. Магдалинівка, 

Комишуваська  селищна ТГ 

(кол.     Новояковлівська с/р), 

за 0,8 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 26.10.85 

  1647   

4153 

 

Курган 

с. Магдалинівка,  

Комишуваська  селищна ТГ 

(кол.     Новояковлівська с/р), 

за 3,0 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1648   

716 

Курганний 

могильник 

«Бурлацький» 

с. Магдалинівка,  

Комишуваська селищна  ТГ 

(кол.     Новояковлівська с/р), 

за 1,0-1,5 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1649   

4152 

 

Курганний 

могильник 

с. Магдалинівка, з 

Комишуваська селищна  ТГ 

(кол.     Новояковлівська с/р), 

за 1,2 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1650   

4154 

Курганний 

могильник «Висока 

Могила» 

с. Магдалинівка,  

Комишуваська селищна  ТГ 

(кол.     Новояковлівська с/р), 

за 2,0 км на північний схід 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 
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від північно-східної околиці 

села 

  1651   

4159 

 

Курган 

с.  Мала Токмачка, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ, в західній частині села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1652   

4163 

 

Курган 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська  сільська 

ТГ, за 1,2 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1653   

4165 

 

Курган 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ, на північно-східній 

околиці села, на кладовищі 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1654   

4167 

 

Курган 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ, на південній околиці 

села, на кладовищі 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1655   

4168 

 

Курган 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська  сільська 

ТГ, на західній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1656   

4155 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ, на південно-східній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1657   

4156 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ, за 4,6 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1658   

4157              

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська  сільська 

ТГ, за 0,5-0,8 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1659    с. Мала Токмачка, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4158 Курганний 

могильник 

Малотокмачанська  сільська 

ТГ, за 3,3 км на південь від 

південної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 161 

від 

11.03.1996 

  1660   

4160 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська  сільська 

ТГ, за 1,3 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1661   

4161 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська  сільська 

ТГ, за 5,0 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1662   

4162 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ, за 2,9-3,6 км на північ від 

північно-східної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1663   

4164 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ, на північно-східній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1664   

4166 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська  сільська 

ТГ, за 0,8 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1665   

4169 

 

Курганний 

могильник 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ, за 4,3 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1666   

726 

 

Курган 

с. Микільське, 

Преображенська сільська ТГ 

(кол. Микільська с/р), за 5,0 

км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1667   

2379 

 

Курганний 

могильник 

с. Микільське 

Преображенська сільська ТГ 

(кол. Микільська с/р), за 1,0 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 434 

від 
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«Могила Межева» км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

26.11.1985 

  1668   

4170 

 

Курганний 

могильник 

с. Микільське,  

Преображенська сільська ТГ 

(кол. Микільська с/р), за 2,5 

км на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1669   

4171 

 

Курганний 

могильник 

с. Микільська,  

Преображенська сільська ТГ 

(кол. Микільська с/р),  за 1,0 

км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1670   

4172 

 

Курганний 

могильник 

с. Микільське,  

Преображенська сільська ТГ 

(кол. Микільська с/р),  за 4,0 

км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1671   

4175 

 

Курган 

с. Мирне, Мирненська с/р, за 

3,2 км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1672   

4176 

 

Курган 

с. Мирне, Мирненська с/р, за 

1,5 км на схід – північний 

схід від північно-східної 

околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1673   

4173 

 

Курганний 

могильник 

с. Мирне, Мирненська с/р, за 

2,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1674   

4174 

 

Курганний 

могильник 

с. Мирне, Мирненська с/р, за 

1,8 км на південь – піденний 

схід від південно-східної 

околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1675    с. Нестерянка, Нестерянська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4177 Курган с/р, за 0,3 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 161 

від 

11.03.1996 

  1676   

4178 

 

Курганний 

могильник 

с. Нестерянка, Нестерянська 

с/р, за 1,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1677   

4179 

 

Курганний 

могильник 

с. Нестерянка, Нестерянська 

с/р, за 7,0 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1678   

725 

Курганний 

могильник «Гострі 

Могили» 

с. Новоандріївка, 

Новоандріївська с/р, за 3,0 

км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1679   

2514 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоандріївка, 

Новоандріївська с/р, за 1,0 

км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1680   

2551 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоандріївка, 

Новоандріївська с/р, за 0,75 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1681   

2552 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоандріївка, 

Новоандріївська с/р, за 2,0 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1682   

2553 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоандріївка, 

Новоандріївська с/р, за 3,0 

км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1683   

2556 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 3,0 

км на південний захід від 

півден-ної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1684    с. Новоданилівка, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2559 Курган Новоданилівська с/р, за 4,0 

км на південь від південної 

околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 474 

від 

31.12.1986 

  1685   

2560 

 

Курган 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 1,3 

км на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1686   

2561 

 

 

Курган 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 0,9 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1687   

2554 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 0,4 

км на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1688   

2555 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 3,5 

км на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1689   

2557 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 2,7 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1690   

2558 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 3,0 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1691   

2562 

 

Курган 

с. Новоіванівка, 

Комишуваська  селищна ТГ 

(кол.      Новоіванівська с/р), 

за 2,0 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1692   

2563 

 

Курганний 

с. Новоіванівка 

Комишуваська  селищна ТГ 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 
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могильник (кол.      Новоіванівська с/р), 

за 2,0 км на північ від 

північно-західної околи-ці 

села 

ІІ тис. н.е. від 

31.12.1986 

  1693   

2564 

 

Курганний 

могильник 

с. Новомихайлівка, 

Комишуваська селищна  ТГ 

(кол. Щасливська с/р),  

за 0,6 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1694   

2565 

Курганний 

могильник 

«Капустяна 

Могила» 

с. Новомихайлівка,  

Комишуваська селищна  ТГ 

(кол. Щасливська с/р),  

за 0,9 км на південь від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1695   

2566 

 

Курганний 

могильник 

с. Новомихайлівка, 

Комишуваська  селищна ТГ 

(кол. Щасливська с/р),  за 1,0 

км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1696   

2567 

 

Курганний 

могильник 

с. Новомихайлівка,  

Комишуваська селищна  ТГ 

(кол. Щасливська с/р), за 

1,25 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1697   

2380 

 

Курган 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 0,5 км 

на південний схід від МТФ 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 

від 

26.11.1985 

  1698   

2515 

 

 

Курган 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 3,0 км 

на захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1699   

2516 

 

Курган 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 3,75 

км на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 
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  1700   

2570 

 

 

Курган 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 1,1 км 

на південний захід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1701   

2571 

 

 

Курган 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 0,7 км 

на південь від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1702   

2572 

 

 

Курган 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, на 

південно-східній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1703   

1961 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, поміж 

вул. Жовтневою та 

Шевченка  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 

23.10.1984 

  1704   

2510 

 

Курганний 

могильник 

«Могила 

Невінчана» 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 3,0 км 

на захід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1705   

2511 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 6,5 км 

на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1706   

2512 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопавлівка, Новопав-

лівська с/р, за 7,5 км на захід 

від південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1707   

2513 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 8,2 км 

на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1708   

2550 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 1,0 км 

на схід від південно-східної 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 
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околиці села 31.12.1986 

  1709   

2569 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 0,1 км 

на захід від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1710   

2573 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, за 1,5 км 

на північний захід від центру 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1711   

1963 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопокровка, 

Малотокмачанська сільська 

ТГ (кол. Білогір’ївська с/р), 

за 0,2 км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 

23.10.1984 

  1712   

1964 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопокровка,  

Малотокмачанська сільська 

ТГ (кол. Білогір’ївська с/р),  

за 0,5 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 

23.10.1984 

  1713   

4181 

 

Курганний 

могильник 

с. Новопокровка,  

Малотокмачанська сільська 

ТГ (кол. Білогір’ївська с/р), 

на північній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1714   

2574 

 

Курган 

с. Новорозівка, 

Комишуваська  селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р), за 

4,5 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1715   

2575 

 

Курган 

с. Новорозівка,  

Комишуваська  селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р),  за 

2,5 км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1716    с. Новорозівка, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2577 Курган Комишуваська  селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р),  за 

2,0 км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 474 

від 

31.12.1986 

  1717   

2576 

 

Курганний 

могильник 

с. Новорозівка,  

Комишуваська  селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р),  за 

2,3 км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1718   

2578 

 

Курганний 

могильник 

с. Новорозівка,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р), за 

4,5 км на південь від 

південної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1719   

4182 

 

Курган 

с. Новоселівка, 

Преображенська сільська ТГ 

(кол. Новоселівська с/р),  за 

3,3 км на північ – північний 

схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1720   

720 

 

Курганний 

могильник 

с. Новосолишине, 

Преображенська сільська ТГ 

(кол.  Микільська с/р), за 0,5 

км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1721   

4180 

 

Курганний 

могильник 

с. Новосолишине,  

Преображенська сільська ТГ 

(кол.  Микільська с/р), за 0,3 

км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1722   

4183 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Новотавричеське,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол.  Новотавричеська с/р), 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 
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за 3,0 км на схід – північний 

схід від східної околиці 

селища  

11.03.1996 

  1723   

2579 

 

Курган 

с. Новотроїцьке,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р), за 

6,0 км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1724   

2581 

 

Курган 

с. Новотроїцьке,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р), за 

0,6 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1725   

711 

Курганний 

могильник  

«Могила 

Бразілева» 

с. Новотроїцьке,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р),  за 

1,0 км на схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1726   

727 

 

Курганний 

могильник  

 

с. Новотроїцьке,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р),  за 

0,8 км на схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  1727   

2580 

 

Курганний 

могильник 

с. Новотроїцьке,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол.  Новотроїцька с/р),  за 

3,0 км на захід від південно-

західної око-лиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1728   

4184 

 

Курганний 

могильник 

с. Новояковлівка, 

Комишуваська селищна ТГ 

(кол.  Новояковлівська с/р), 

за 0,5 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1729   

4185 

Курган «Кас’янова 

Могила» 

с. Новояковлівка,  

Комишуваська селищна ТГ 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 
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(кол.  Новояковлівська с/р),  

за 1,3 км на схід від північно-

східної околиці села 

ІІ тис. н.е. від 

11.03.1996 

  1730   

4186 

 

Курган 

с. Новояковлівка,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол.  Новояковлівська с/р),  

за 1,0 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1731   

2583 

 

Курган 

с. Обще,  Преображенська 

сільська ТГ (кол. 

Вільнянська с/р),  за 2,2 км 

на схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1732   

2582 

 

Курганний 

могильник 

с. Обще,  Преображенська 

сільська ТГ (кол. 

Вільнянська с/р),  за 0,5 км 

на півнінчий захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1733   

2584 

 

Курганний 

могильник 

с. Обще,  Преображенська 

сільська ТГ (кол. 

Вільнянська с/р),  за 0,8 км 

на південь від пів-денно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1734   

1604 

 

Курганний 

могильник 

с. Одарівка, Комишуваська 

селищна ТГ, за 0,3 км на 

південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 

від 

22.12.1982 

  1735   

1966 

 

Курганний 

могильник 

с. Одарівка, Комишуваська 

селищна ТГ, за 2,5 км на 

північний схід від траси 

Запоріжжя-Маріуполь 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 354 

від 

23.10.1984 

  1736   

4187 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Одарівка, Комишуваська 

селищна ТГ, за 0,3 км на 

північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1737    с. Одарівка, Комишуваська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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4188 

 

Курганний 

могильник 

селищна ТГ, за 0,8 км на 

захід від західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 161 

від 

11.03.1996 

  1738   

4189 

 

Курганний 

могильник 

с. Оленівка,  Комишуваська 

селищна ТГ (кол. 

Новотавричеська с/р), за 1,0 

км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1739   

4190 

 

Курганний 

могильник 

с. Оленівка,  Комишуваська 

селищна ТГ (кол. 

Новотавричеська с/р),  за 1,0 

км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1740   

4191 

 

Курганний 

могильник 

с. Оленівка,  Комишуваська 

селищна ТГ (кол. 

Новотавричеська с/р),  за 1,0 

км на захід від південно-

західної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1741   

4192 

 

Курган 

с. Омельник, 

Преображенська сільська ТГ 

(кол.  Омельницька с/р),  на 

північно-західній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1742   

4193 

 

Курганний 

могильник 

с. Омельник,  

Преображенська сільська ТГ 

(кол.  Омельницька с/р),  за 

4,0 км на північ від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1743   

4196 

 

Курганний 

могильник 

с. Преображенка, 

Преображенська сільська ТГ, 

на південно-східній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1744   

4197 

 

Курганний 

могильник 

с. Преображенка, 

Преображенська сільська ТГ, 

за 1,0 км на схід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 
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південно-східної околиці 

села 

11.03.1996 

  1745   

4198 

 

Курганний 

могильник 

с. Преображенка, 

Преображенська сільська ТГ, 

за 1,1 км на північ від центру 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1746   

4199 

 

Курганний 

могильник 

с. Преображенка, 

Преображенська сільська ТГ, 

за 1,0 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1747   

4200 

 

Курганний 

могильник 

с. Преображенка, 

Преображенська сільська ТГ, 

на північно-західній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1748   

4201 

 

Курганний 

могильник 

с. Преображенка, 

Преображенська сільська ТГ, 

за 1,8 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1749   

4202 

 

Курганний 

могильник 

с. Свобода, Преображенська 

сільська ТГ (кол. 

Омельницька с/р),  за 1,0 км 

на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1750   

2585 

 

Курган 

с. Славне,  Комишуваська 

селищна ТГ (кол. 

Новотроїцька с/р),  за 0,4 км 

на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1751   

4203 

 

Курган 

с. Тимошівка,  

Преображенська сільська ТГ 

(кол.  Микільська с/р),  за 0,8 

км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1752    с. Трудооленівка,  IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2594 Курган Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р), за 

0,75 км на південь від села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 474 

від 

31.12.1986 

  1753   

2595 

 

Курган 

с. Трудооленівка, 

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р),  за 

1,0 км на північний захід від 

пів-нічно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1754   

2596 

 

Курган 

с. Трудооленівка,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р), за 

2,0 км на пів-денний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1755   

2597 

 

Курган 

с. Трудооленівка,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р), за 

0,8 км на пів-денний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1756   

1605 

Курганний 

могильник «Зелена 

Могила» 

с. Трудооленівка,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р),  за 

1,0 км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 

22.12.1982 

  1757   

4204 

 

Курганний 

могильник 

с. Трудооленівка,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р), за 

3,0 км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1758   

4205 

 

Курганний 

могильник 

с. Червона Криниця, 

Преображенська сільська ТГ, 

за 0,4 км на північ від 

північно-західної околиці 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 
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села 

  1759   

4206 

 

Курганний 

могильник 

с. Червона Криниця, 

Преображенська сільська ТГ, 

за 1,1 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1760   

4207 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Жовтеньке (кол. с. 

Червоний Жовтень),  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Димитрівська с/р), за 

1,1 км на північний захід від 

пів-нічної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1761   

4208 

 

Курганний 

могильник 

с. Жовтеньке (кол. с. 

Червоний Жовтень),  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Димитрівська с/р),  за 

0,5 км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1762   

4209 

 

Курган 

с. Червоний Яр, 

Преображенська сільська ТГ 

(кол.  Омельницька с/р), за 

0,7 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1763   

4194 

 

Курган 

с. Червоний Яр, 

Преображенська сільська ТГ 

(кол.  Омельницька с/р),  за 

4,1 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1764   

4195 

 

Курганний 

могильник 

с.  Червоний Яр,  

Преображенська сільська ТГ 

(кол.  Омельницька с/р), за 

1,5 км на схід вііід східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1765   

4210 

 

Курганний 

с. Широке,  Преображенська 

сільська ТГ (кол.  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 
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могильник Омельницька с/р),  за 0,3 км 

на захід від північно-західної 

околиці села 

ІІ тис. н.е. від 

11.03.1996 

  1766   

4211 

 

Курганний 

могильник 

с. Широке,  Преображенська 

сільська ТГ (кол.  

Омельницька с/р),  за 0,3 км 

на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 161 

від 

11.03.1996 

  1767   

2586 

 

Курган 

с. Щасливе, Комишуваська 

селищна ТГ (кол.  

Щасливська с/р), за 1,9 км на 

південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1768   

2589 

 

Курган 

с. Щасливе,  Комишуваська 

селищна ТГ (кол. 

Щасливська с/р), за 2,0 км на 

північний захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1769   

2590 

 

Курган 

с. Щасливе, Комишуваська 

селищна ТГ (кол., 

Щасливська с/р),  за 0,15 км 

на схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1770   

2587 

 

Курганний 

могильник 

с. Щасливе,  Комишуваська 

селищна ТГ (кол. 

Щасливська с/р), за 2,0 км на 

північ від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1771   

2591 

 

Курганний 

могильник 

с. Щасливе,  Комишуваська 

селищна ТГ (кол. 

Щасливська с/р),  за 2,0-3,0 

км на схід – південний схід 

від півден-но-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1772    с. Щасливе,  Комишуваська IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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2592 Курганний 

могильник 

селищна ТГ (кол. 

Щасливська с/р),  за 2,0 км 

на північ від західної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 474 

від 

31.12.1986 

  1773   

2593 

 

Курганний 

могильник 

с. Щасливе,  Комишуваська 

селищна ТГ (кол. 

Щасливська с/р),  за 1,2 км 

на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1774   

2599 

 

Курган 

с. Щербаки, Новоандріївська 

с/р, за 3,5 км на пів-денний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1775   

2598 

 

Курганний 

могильник 

с. Щербаки, Новоандріївська 

с/р, за 2,0 км на пів-денний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1776   

2600 

 

Курган 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 8,0 км на захід від 

пів-денно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1777   

2601 

 

Курганний 

могильник 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 8,0 км на південний 

захід від південно-західної 

око-лиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1778   

2603 

 

Курган 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 4,5 км на захід від 

пів-денно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1779   

2604 

 

Курган 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 1,5 км на захід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 
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західної околиці села 31.12.1986 

  1780   

2602 

 

Курганний 

могильник 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 1,3 км на захід від 

пів-денно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1781   

2605 

 

 

Курганний 

могильник 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 3,0-3,5 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1782   

1606 

 

Курганний 

могильник 

с. Юрківка, Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 1,5 км на захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 

22.12.1982 

  1783   

2607 

 

Курганний 

могильник 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 1,5 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1784   

2608 

 

Курганний 

могильник 

«Могила Орлова» 

с. Юрківка, Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р),  за 3,8 км на захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1785   

2609 

 

Курганний 

могильник 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 1,75 км на північний 

захід від північної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1786   

2610 

 

Курганний 

могильник 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 2,25 км на захід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1787   

2611 

 

Курганний 

могильник 

с. Юрківка, Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 1,75 км на захід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 
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пів-нічно-західної околиці 

села 

31.12.1986 

  1788   

2612 

 

Курганний 

могильник 

с. Юрківка,  Таврійська 

сільська ТГ (кол.  Юрківська 

с/р), за 0,2 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1789   

2616 

 

Курган 

с. Ясна Поляна,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р), за 

3,4 км на півден-ний захід 

від південно-за-хідної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1790   

1607 

 

Курганний 

могильник 

с. Ясна Поляна,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р), за 

1,0 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 580 

від 

22.12.1982 

  1791   

2613 

 

Курганний 

могильник 

с. Ясна Поляна,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р), на 

північно-західній околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1792   

2614 

 

Курганний 

могильник 

с. Ясна Поляна,  

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р), за 

3,0 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1793   

2615 

 

Курганний 

могильник 

с. Ясна Поляна, 

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р),  за 

4,0 км на захід від північно-

західної околи-ці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е.? 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  1794   

2617 

 

Курганний 

могильник 

с. Ясна Поляна, 

Комишуваська селищна ТГ 

(кол. Яснополянська с/р),  на 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 
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Пологівський район 
 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення 

відповідно 
про взяття 

на держоблік 

  1795   
2000 

 
Курган 

м. Пологи, Пологівська м/р, за 
0,6 км на схід від східної 

околиці міста   

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1796   
2001 

 
Курган 

м. Пологи, Пологівська м/р, за 

3,2 км на південний захід від 
східної околиці міста 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1797   
2003 

 
Курган 

м. Пологи, Пологівська м/р, на 

перехресті вул. Чкалова та 
пров. Ватутіна 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис  . 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1798   
2004 

 
Курган 

м. Пологи, Пологівська м/р, на 
східній околиці міста, на 

кладовищі 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1799   
2008 

 
Курган 

м. Пологи, Пологівська м/р, за 
3,0 км на південь від південної 

околиці міста 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1800   
2416 

 
Курган 

с. Пологи, Пологівська с/р, за 
2,7 км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1801   
2002 

 
Курганний могильник 

м. Пологи, Пологівська м/р, за 
0,3 км на південь від східної 

околиці міста 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1802   
2005 

 
Курганний могильник 

м. Пологи, Пологівська м/р, на 

східній околиці міста, за 0,08 

км на північ від траси 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

західній околиці села 31.12.1986 
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Запоріжжя-Маріуполь 

  1803   
2006 

 
Курганний 
могильник 

м. Пологи, Пологівська м/р, 
вул. Пушкіна, 174/176, поряд з 

кладовищем 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1804   
2383 

 
Курган 

с. Андріївське, Тарасівська 
с/р, за 3,5 км на південний 

захід від західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1805   
2382 

 
Курганний могильник 

с. Андріївське, Тарасівська 
с/р, за 1,0 км на південний 

захід від західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1806   
1977 

 
Курган 

с. Багате, Інженерненська с/р, 
вул. Пушкіна, 45 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1807   
1978 

 
Курганний могильник 

с. Багате, Інженерненська с/р, 
за 3,0 км на північний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1808   
1975 

 
Курганний могильник 

с. Балочки, Федорівська с/р 

(кол. Чубарівська с/р), за 1,0 

км на схід від східної околиці 

села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1809   
1976 

 
Курганний могильник 

с. Балочки, Федорівська с/р 

(кол. Чубарівська с/р),  за 2,5 

км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1810   
2387      

 
Курган 

с. Басань, Басаньська с/р, за 

1,0 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1811   
2389 

 
Курган 

с. Басань, Басаньська с/р, за 

3,0 км на північ від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1812   
2384   

 
Курганний могильник 

с. Басань, Басаньська с/р, за 
1,0 км на схід від села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1813   
2385 

 
Курганний могильник 

с. Басань, Басаньська с/р, за 1 
км на північ від північної 

околиці села                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 
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  1814   
2386 

 
Курганний могильник 

с. Басань, Басаньська с/р, за 
2,5 км на північ від центру 

села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1815   
2388 

 
Курганний могильник 

с. Басань, Басаньська с/р, на  
північно-східній околиці села, 

між балками Девятчина та 

Кулікова 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1816   
2391 

 
Курганний могильник 

с. Вербове, Вербівська с/р, за 
5,5 км на південь від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1817   
2392 

 
Курганний могильник 

с. Вербове, Вербівська с/р, за 
2,5 км на північ від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1818   
2393 

 
Курганний могильник 

с. Вербове, Вербівська с/р, за 
0,9 км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1819   
2394 

 
Курганний могильник 

с. Вербове, Вербівська с/р, за 

4,4 км на південь від східної 
околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1820   
2395 

 
Курганний могильник 

с. Вербове, Вербівська с/р, за 

2,5 км на південний захід від 
південно-західної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1821   
2397 

 
Курган 

с. Григорівка, Григорівська 
с/р, за 6,7 км на південь від 

західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1822   
2398 

Курганний 
могильник 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 1,0 км на південний 

захід  від центру села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1823   
2400 

 
Курган 

с. Григорівка, Григорівська 
с/р, за 2,5 км на південний 

захід від західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1824   
2401 

 
Курган 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 3,3 км на південь від 
західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1825   
2402 

 
Курган «Могила 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 1,2 км на захід від 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 
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Кам’янка» східної околиці села н.е. від 26.11.1985 

  1826   
2399 

 

 
Курганний могильник 

с. Григорівка, Григорівська 
с/р, за 4,0 км на південь від 

центру села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1827   
2403 

 
Курганний могильник 

с. Григорівка, Григорівська 

с/р, за 2,2 км на південний 

захід від села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1828   
1980 

 
Курган 

с. Золота Поляна, Федорівська 

с/р (кол. Чубарівська с/р), за 

2,5 км на північний захід від 
північної околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1829   
2404 

 
Курган 

с. Івана Франка, Пологівська 

с/р, за 5,0 км на північ від 
північно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1830   
2408 

 
Курган 

с. Івана Франка, Пологівська 

с/р, за 2,5 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1831   
2405 

Курганний могильник 
«Могила  

Соколовського» 

с. Івана Франка, Пологівська 

с/р, за 4,0 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1832   
2406 

 
Курганний могильник 

 

с. Івана Франка, Пологівська 
с/р, за 0,25  км на захід від 

західної околиці села  

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1833   
1981 

 
Курган 

с. Інженерне, Інженерненська 

с/р, вул. Шевченко, 92 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  1834   
1982 

 
Курган 

с. Інженерне, Інженернен-ська 
с/р, вул. Шевченко, 190 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  1835   
1983 

 
Курган 

с. Інженерне, Інженерненська 
с/р, на південній околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  1836   
1630 

 

Курганний  
могильник  

с. Інженерне, Інженерненська 

с/р, в східній частині села, 
поряд із будинком по вул. 

Леніна, 178 та на кладовищі 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 580 
від 22.12.1982 

  1837    с. Кінські Роздори,  Пам’ятка Місцевого  
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1990 Курган Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р), за 2,5 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення № 354 
від 23.10.1984 

  1838   
1991 

 
Курган 

с. Кінські Роздори, 
Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р, за 1,7 км на схід від 
східної околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1839   
1992 

 
Курган 

с. Кінські Роздори 

Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 
с/р),  пров. Больничний 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1840   
1996 

 
Курган 

с. Кінські Роздори, 

Воскресенська сільська ТГ 
(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р), за 0,6 км на захід від 

північно-західної околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  1841   
912 

 
Курганний могильник 
«Могила Розкопана» 
(«Могила Вошива») 

с. Кінські Роздори, 
Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р), за 5,0-6,0 км на 
південний захід від південної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 55 

від 10.02.1971 

  1842   
914 

Курганний могильник 

«Могила Гузейко» 
с. Кінські Роздори, 

Воскресенська сільська ТГ 
(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р),  за 2,5 км на захід від 

західної околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 55 

від 10.02.1971 

  1843   
915 

   
Курганний могильник  

«Саєва Могила» 

с. Кінські Роздори, 

Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р), Кінсько-Роздорівська с/р, 
на  південній околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 55 

від 10.02.1971 

  1844   
1631 

 
Курганний могильник 

«Рясні Могили» 

с. Кінські Роздори, 

Воскресенська сільська ТГ 
(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р),  за 6,5 км на південний 

 
IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 580 

від 22.12.1982 
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захід від південної околиці 
села 

  1845   
1633 

 
Курганний могильник 

«Рядові Могили» 

с. Кінські Роздори, 

Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 
с/р), за 5,4 км на південний 

схід від південної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 580 

від 22.12.1982 

  1846   
1985 

 
Курганний могильник 

с. Кінські Роздори, 
Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р), за 2,5 км на північний 
схід від центру села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1847   
1986 

 
Курганний могильник 

с. Кінські Роздори, 

Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 
с/р), в південно-західній 

частині села, на кладовищі 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1848   
1987 

 
Курганний могильник 

с. Кінські Роздори, 
Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р), за 2,0 км на південний 

схід від південної околиці 
села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1849   
1988 

 
Курганний могильник 

«Рясні Могили» 

с. Кінські Роздори, 

Воскресенська сільська ТГ 
(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р), за 3,8 км на південний 

схід від південної околиці 

села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1850   
1989 

 
Курганний могильник 

с. Кінські Роздори, 

Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р),  за 4,0 км на південний 
схід від південної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1851   
1993 

 
Курганний могильник 

с. Кінські Роздори, 
Воскресенська сільська ТГ 

 
IV тис. до н.е. – 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 
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(кол. Кінсько-Роздорівська 
с/р), за 5,0 км на південь від 

південної околиці села 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

від 23.10.1984 

  1852   
1994 

Курганний могильник  
«Лисі Могили» 

с. Кінські Роздори, 

Воскресенська сільська ТГ 
(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р), за 2,3 км на південь від 

південної околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1853   
1995 

 
Курганний могильник 

с. Кінські Роздори, 
Воскресенська сільська ТГ 

(кол. Кінсько-Роздорівська 

с/р), за 2,7 км на захід від 
південної околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1854   
2410 

 
Курган 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 2,0 км 

на південний схід від східної 
околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1855   
2409 

 
Курганний могильник 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 0,3 км 
на південь від південної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1856   
913 

 
Курганний могильник 

«Магетко»      
(«Магедова Могила»)                                                                                                   

с. Лозове, Воскресенська 
сільська ТГ (кол. Кінсько-

Роздорівська с/р), за 2,2 км на 

південний захід від південної 
околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 55 

від 10.02.1971 

  1857   
1984 

 
Курган 

с-ще Магедове, Воскресенська 

сільська ТГ (кол. Кінсько-

Роздорівська с/р),  за 0,75 км 
на захід від південної околиці 

селища 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1858   
2412 

 
Курган 

с. Межиріч, Новоселівська с/р, 
за 1,8 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1859   
2411 

 
Курганний могильник 

с. Межиріч, Новоселівська с/р, 
за 0,5 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 
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  1860   
2413 

 
Курган 

с. Нова Дача, Семенівська с/р, 
за 1,0 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1861   
1635 

Курганний могильник 

«Романова Могила» 
с. Новокарлівка, 

Інженерненська с/р, в західній 

частині села, на присадибних 

ділянках № 46 та № 52 по вул. 
Миру та № 50 по вул. 

Набережній 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 580 

від 22.12.1982 

  1862   
2414 

 
Курганний могильник 

с. Новоселівка, Новоселівська 
с/р, за 2,0 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1863   
2415 

 
Курганний могильник 

с. Новоселівка, Новоселівська 

с/р, за 2,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1864   
1636                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Курганний могильник 
«Висока Могила» 

с. Новофедорівка, 
Інженерненська с/р, за 2,0 км 

на північ від західної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 580 

від 22.12.1982 

  1865   
1997 

 
Курганний могильник 

с. Павлівське, Інженерненська 

с/р, за 1,3 км на північ від 

західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  1866   
1998 

 
Курганний могильник 

с. Павлівське, Інженерненська 
с/р, за 2,2-2,7 км на північний 

схід від села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  1867   
1999 

 
Курганний могильник 

с. Павлівське, Інженерненська 
с/р, за 2,0 км на північний схід  

від села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  1868   
2418 

 
Курган 

с. Решетилівське, 
Костянтинівська с/р, за 1,3 км 

на схід від південної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1869   
2419 

 
Курганний могильник 

с. Решетилівське, 

Костянтинівська с/р, за 1,2 км 

на південний схід від 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 
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південної околиці села  н.е. 

  1870   
2420 

 
Курганний могильник  

с. Семенівка, Семенівська с/р, 
за 1,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1871   
2421 

 
Курган 

с. Тарасівка, Тарасівська с/р, 
за 2,0 км на південний захід 

від західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1872   
2422 

 
Курган 

с. Тарасівка, Тарасівська с/р, 

за 2,5 км на південь від 
західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1873   
2440 

 
Курган 

с. Тернове, Чубарівська с/р, за 

1,5 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1874   
2009 

 
Курган 

с. Українське, Інженерненська 

с/р, за 0,5 км на північ від 

східної околиці села   

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  1875   
2010 

 
Курган 

с. Українське, Інженерненська 
с/р, за 5,5 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  1876   
2011 

 
Курганний могильник 

с. Українське, Інженерненська 
с/р, в південній частині села  

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  1877   
2423 

 
Курганний могильник 

с. Ожерельне (кол.  с. 

Улянівка) , Басанівська с/р, за 
2,7 км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1878   
2424 

 
Курган 

с. Хліборобне, Федорівська  

с/р р (кол. Чубарівська с/р),  за 
1,0 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1879   
2425 

 
Курган 

с. Хліборобне, Федорівська  
с/р р (кол. Чубарівська с/р), за 

1,0 км на південь від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1880   
2426 

 
Курган 

с. Воскресенка, Воскресенська 
ТГ (кол. с. 

Чапаєвка,Чапаєвська с/р),  за 

0,4 км на північ від східної 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 
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околиці села, за 200 м на 
північ від звлізниці 

  1881   
2428 

 
Курган 

 с. Воскресенка, 

Воскресенська ТГ (кол. с. 

Чапаєвка,Чапаєвська с/р),  в 
східній частині села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1882   
2429 

 
Курган 

 с. Воскресенка, 

Воскресенська ТГ (кол. с. 

Чапаєвка,Чапаєвська с/р),  за 
1,2 км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 434 
від 26.11.1985 

  1883   
2430 

 
Курган 

с. Воскресенка, Воскресенська 
ТГ (кол. с. Чапаєвка, 

Чапаєвська с/р), за 0,8 км на 

північ від східної околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1884   
2431 

 
Курган 

с. Воскресенка, Воскресенська 

ТГ (кол. с. Чапаєвка, 

Чапаєвська с/р), за 1,5 км на 

північний захід  від західної 
околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1885   
2427 

 
Курганний могильник 

с. Воскресенка, Воскресенська 

ТГ (кол. с. Чапаєвка, 
Чапаєвська с/р),  за 3,7 км на 

північний схід від східної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1886   
2432 

 
Курганний могильник 

с. Воскресенка, Воскресенська 
ТГ (кол. с. Чапаєвка, 

Чапаєвська с/р), за 5,0 км на 

північ від східної околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1887   
2433 

 
Курганний могильник 

с. Воскресенка, Воскресенська 

ТГ (кол. с. Чапаєвка, 

Чапаєвська с/р),  за 2,0 км на 
північ від західної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1888   
2434 

 
Курганний могильник 

«Могила Висока» 

с. Воскресенка, Воскресенська 

ТГ (кол. с. Чапаєвка, 
Чапаєвська с/р),  за 4,0 км на 

північний схід від східної 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 
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околиці села 

  1889   
2435 

 
Курганний могильник 

с. Воскресенка, Воскресенська 
ТГ (кол. с. Чапаєвка, 

Чапаєвська с/р),  за7,0 км на 

північний схід від західної 
околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1890   
2436 

 
Курганний могильник 

с. Воскресенка, Воскресенська 

ТГ (кол. с. Чапаєвка, 

Чапаєвська с/р),  за 3,5 км на 
північ від північної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1891   
2437 

 
Курганний могильник 

с. Воскресенка, Воскресенська 
ТГ (кол. с. Чапаєвка, 

Чапаєвська с/р),  за 6,5 км на 

північ від північної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1892   
1153 

Курганний могильник 

«Гостра Могила» 
 с. Воскресенка, 

Воскресенська ТГ (кол. с. 

Чапаєвка,Чапаєвська с/р),  за 
1,6 км на північ від північної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 55 

від 10.02.1971 

  1893   
2438 

 
Курганний могильник 

с. Чкалова,  Федорівська с/р 

(кол. Чубарівська с/р),  на 
північно-західній околиці села 

IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1894   
2439 

 
Курган 

с. Федорівка, Федорівська с/р 

(кол. с. Чубарівка,   
Чубарівська с/р), за 1,5 км на 

південь від західної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1895   
2442 

 
Курган 

с. Федорівка, Федорівська с/р 
(кол. с. Чубарівка,   

Чубарівська с/р),  за 2,5 км на 

північний схід від західної 
околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1896   
2445 

 
Курган 

с. Федорівка, Федорівська с/р 

(кол. с. Чубарівка,   

Чубарівська с/р),  за 0,5 км на 
захід від західної околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 
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  1897   
2446 

 
Курган 

с. Федорівка, Федорівська с/р  
(кол. с. Чубарівка,   

Чубарівська с/р), за 3,3 км на 

північний схід від східної 

околиці села  

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1898   
2447 

 
Курган 

 с. Федорівка,Федорівська с/р 

(кол. с. Чубарівка,   

Чубарівська с/р), 
за 5,0 км на схід від східної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1899   
2441 

Курганний могильник 
«Могила Гостра» 

с. Федорівка, Федорівська с/р  

(кол. с. Чубарівка,   
Чубарівська с/р),  за 2,5 км на 

північний захід від села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1900   
2443 

 
Курганний могильник 

с. Федорівка, Федорівська с/р 
(кол. с. Чубарівка,   

Чубарівська с/р),  за 1,5 км на 

північ від північної околиці 
села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1901   
2444 

 
Курганний могильник 

с. Федорівка, Федорівська с/р 

(кол. с. Чубарівка,   

Чубарівська с/р),  за 2,5 км на 
північ від північно-західної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1902   
2448 

 
Курганний могильник 

с. Федорівка, Федорівська с/р  

(кол. с. Чубарівка,   
Чубарівська с/р), 

за 3,0 км на північ від східної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1903   
2450 

 
Курган 

с. Шевченка, Новоселівська 

с/р, за 3,5 км на південний 

схід від південної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1904   
2449 

 
Курганний могильник 

с. Шевченка, Новоселівська 

с/р за 0,3 км на південний схід 

від південно-східної околиці 
села 

 
IV тис. до н.е. – 

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 
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  1905   
2451 

 
Курганний могильник 

с. Шевченкове, Тарасівська 
с/р, за 1,0 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1906   
2452 

 
Курганний могильник 

с. Шевченкове, Тарасівська 
с/р, за 0,5-1,4 км на південь 

від села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  1907   
2453 

 
Курганний могильник 

с. Шевченкове, Тарасівська 
с/р, за 3,7 км на південь від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. – 
І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

 

 

Приморський район 

№ 

п/п 

Охоронний  

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення  
про взяття 

на держоблік 

  1908   
3373 

 
Курган 

м. Приморськ,  Приморська м/р 
Приморська міська ТГ, за 0,6 

км на південний схід від 

південної околиці міста 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1909   
3375 

 
Курган 

м. Приморськ, Приморська м/р, 
Приморська міська ТГ, за 2,0 

км на схід від східної околиці 

міста 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1910   

 
3367 

 

 
Курганний могильник 

м. Приморськ, Приморська м/р, 

Приморська міська ТГ, за 5,6-

6,8 км на південний захід від 

південно-західної околиці міста 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1911   
3368 

 
Курганний могильник 

м. Приморськ, Приморська м/р,  

Приморська міська ТГ, за 4,8 
км на південний захід від 

південно-західної околиці міста 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1912   
3371 

 
Курганний могильник 

м. Приморськ, Приморська м/р, 
Приморська міська ТГ, за 0,75-

1,0 км на південь південний 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 
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захід від південної околиці 
міста 

  1913   
3374 

 
Курганний могильник 

м. Приморськ, Приморська м/р,  

Приморська міська ТГ, за 0,75 

км на південний схід від 
південно-східної околиці міста  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1914   
3240 

 
Курган 

с. Азов, Борисівська с/р, за 3,0 

км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1915   
3242 

 
Курган 

с. Азов, Борисівська с/р, за 1,1 

км на південь від села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  1916   
3241 

 
Курганний могильник 

с. Азов, Борисівська с/р, за 1,2 

км на південний захід від села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1917   
3243 

 
Курганний могильник 

с. Банівка, Банівська с/р, за 1,6 

км на схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1918   
3244 

 
Курганний могильник 

с. Банівка, Банівська с/р, за 4,0 

км на північний захід від села  
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1919   
3245 

 
Курган 

с. Борисівка, Борисівська с/р, за 

0,4 км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1920   
3247 

 
Курган 

с. Борисівка, Борисівська с/р, за 

1,8 км на південний схід від 

південно-східної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1921   
3251 

 
Курган 

с. Борисівка, Борисівська с/р, за 

2,25 км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1922   
3246 

 
Курганний могильник 

с. Борисівка, Борисівська с/р, за 

1,75 км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1923   
3248 

 
Курганний могильник 

с. Борисівка, Борисівська с/р, за 

2,25 км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1924    с. Борисівка, Борисівська с/р, за IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  
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3249 Курганний могильник 1,25 км на північ від північно-

західної околиці села 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 
археології значення № 202 

від 28.06.1988 

  1925   
3250 

 
Курганний могильник 

с. Борисівка, Борисівська с/р, за 

1,0 км на захід від села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1926   
3252 

 
Курган 

с. Вячеславка, Вячеславська с/р, 

за 0,2 км на південь від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1927   
3253 

 
Курганний могильник 

с. Вячеславка, Вячеславська с/р, 

за 1,3 км на південь від села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1928   
3254 

 
Курганний могильник 

с. Вячеславка, Вячеславська с/р, 

за 3,2 км на південь від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1929   
3256 

 
Курганний могильник 

с. Вячеславка, Вячеславська с/р, 

за 3,4 км на північ від північно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1930   
3257 

 
Курганний могильник 

с. Вячеславка, Вячеславська с/р, 

за 2,6 км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1931   
3258 

 
Курганний могильник 

с. Вячеславка, Вячеславська с/р, 

за 2,7 км на північ від північно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1932   
3259 

 
Курганний могильник 

с. Гюнівка, Гюнівська с/р, за 3,0 

км на північний захід від села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1933   
3260 

 
Курганний могильник 

с. Гюнівка, Гюнівська с/р, за 

2,75 км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1934   
4296 

 
Курганний могильник 

с-ще Єлизаветівка, 

Єлизаветівська с/р, за 3,5 км на 

північний захід від північно-
західної околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 67 

від 13.02.1997 

  1935   
4297 

 
Курган 

с-ще Єлизаветівка, 

Єлизаветівська с/р, за 2,0 км на 
південь від селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 67 

від 13.02.1997 

  1936    с-ще Єлизаветівка, IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  
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4298 Курган Єлизаветівська с/р, за 1,8 км на 

захід – південний захід від 

селища 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

археології значення № 67 
від 13.02.1997 

  1937   

 
4299 

 

 
Курганний могильник 

с-ще Єлизаветівка, 

Єлизаветівська с/р, за 1,0 км на 
південний захід від південно-

західної околиці селища 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення       № 67 
від 13.02.1997 

  1938   
3263 

 
Курган 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 
2,0 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1939   
3266 

 
Курган 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 
3,25 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1940   
3268 

 
Курган 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 
3,25 км на схід від північно-

східної околиці се-ла 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1941   
3269 

 
Курган 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 
4,8 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1942   
1678 

 

 
Курганний могильник 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 
4,5 км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 580 

від 22.12.1982 

  1943   
1679 

 

 
Курганний могильник 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 

3,0 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 580 

від 22.12.1982 

  1944   
3261 

 
Курганний могильник 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 

0,8-1,5 км на південь та 

південний захід від південно-
західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1945   
3262 

 
Курганний могильник 

с. Єлисеївка, єлисеївська с/р, за 

0,6 км на південь від південної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1946   
3264 

 
Курганний могильник 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 

2,6 км на південний захід від 
південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1947   
3265 

 
Курганний могильник 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 

4,8 км на захід від західної 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 
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околиці села н.е. від 28.06.1988 

  1948   
3267 

 
Курганний могильник 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 
2,4 км на схід від села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1949   
3271 

 
Курганний могильник 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 
2,0 км на схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1950   
4300 

 
Курганний могильник 

с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 
3,5 км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 67 

від 13.02.1997 

  1951   
3274 

 
Курганний могильник 

с. Зеленівка, Зеленівська с/р, за 
4,5 км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1952   
3272 

 
Курганний могильник 

с. Зеленівка, Зеленівська с/р, за 
2,5 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1953   
3273 

 
Курганний могильник 

с. Зеленівка, Зеленівська с/р, за 

4,75 км на північний захід від 

північно-західної околи-ці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1954   
3276 

 
Курган 

с. Інзівка, Інзівська с/р, за 1,75 

км на північний захід від 

північно-західної око-лиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1955   
3278 

 
Курган 

с. Інзівка, Інзівська с/р, за 1,75 

км на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1956   
3281 

 
Курган 

с. Інзівка, Інзівська с/р, за 4,0 

км на північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1957   
3283 

 
Курган 

с. Інзівка, Інзівська с/р, за 1,25 

км на південний схід від 

південно-східної око-лиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1958   
3275 

 
Курганний могильник 

с. Інзівка, Інзівська с/р, за 2,2 

км на північ від східної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1959   
3277 

 
Курганний могильник 

с. Інзівка, Інзівська с/р, за 1,2 

км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 
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  1960   
3279 

 
Курганний могильник 

с. Інзівка, Інзівська с/р, за 1,3 
км на південь від південно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1961   
3280 

 
Курганний могильник 

с. Інзівка, Інзівська с/р, за 2,75 
км на схід від східної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1962   
3282 

 

 
Курганний могильник 

с. Інзівка, Інзівська с/р, за 3,75 
км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1963   
3285 

 
Курган 

с. Калинівка, Мануйлівська с/р, 
за 1,1 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1964   
3286 

 
Курган 

с. Калинівка, Мануйлівська с/р, 
за 1,5 км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1965   
3284 

 
Поселення «Калинівка 

І» 

с. Калинівка, Мануйлівська с/р, 
за 0,8 км на південь від 

південно-західної околиці села 

 
Епоха бронзи 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1966   
3296 

 
Курган 

с. Болгарка (кол. с.  Коларівка), 

Коларівська с/р, за 3,75 км на 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1967   
1681 

. 

 
Курганний могильник 

с. Болгарка (кол. с.  Коларівка),  

Коларівська с/р, за 2,2 км на 

південь від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 580 

від 22.12.1982 

  1968   
3293 

 

 
Курганний могильник 

с. Болгарка (кол. с.  Коларівка), 

Коларівська с/р, за 2,5 км на 

південний схід від південно-
східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1969   
3294 

 
Курганний могильник 

с. Болгарка (кол. с.  Коларівка),  

Коларівська с/р, за 3,0 км на 

південний схід від південно-
східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1970   
3295 

 
Курганний могильник 

  с. Болгарка (кол. с.  

Коларівка),  Коларівська с/р, за 
4,0 км на схід від східної 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 
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околиці села 

  1971   
3297 

 
Курганний могильник 

с. Болгарка (кол. с.  Коларівка),  
Коларівська с/р, за 0,5 км на 

південь від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1972   
3289 

 
Курган 

с. Комишуватка, Приморська 

м/р Приморська  міська ТГ, за 

1,5 км на північ від села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1973   
3290 

 
Курган 

с. Комишуватка, Приморська 

м/р Приморська  міська ТГ, за 

2,5 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1974   
3292 

 
Курганний могильник 

с. Комишуватка, Приморська 

м/р Приморська  міська ТГ, за 

0,4 км на схід від східної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1975   
3287 

 
Курганний могильник 

с. Комишуватка, Приморська 

м/р Приморська  міська ТГ, за 

3,5 км на північний схід від 
північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1976   
3288 

 
Курганний могильник 

с. Комишуватка, Приморська 

м/р  Приморська   міська ТГ, за 

1,7 км на північний схід від 
північної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1977   
3291 

 
Курганний могильник 

с. Комишуватка, Приморська  

м/р Приморська  міська ТГ, за 
1,0 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1978   
3298 

 
Курган 

с. Лозанівка, Борисівська с/р, за 

1,25 км на південний схід від 
південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1979   
3299 

 
Курган 

с. Лозуватка, Новоолексіївська 

с/р, за 2,0 км на південь від 
південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1980   
3300 

 
Курган 

с. Лозуватка, Новоолексіївська 

с/р, за 1,5 км на південний схід 
від південно-східної околиці 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 
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села 

  1981   
3301 

 
Курган 

с. Лозуватка, Новолексіїв-ська 
с/р, за 1,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1982   
3303 

 
Курганний могильник 

с. Мануйлівка, Мануйлівська 
с/р, за 4,0 км на схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1983   
3304 

 
Курган 

с. Мануйлівка, Мануйлівська 
с/р, за 2,5 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1984   
3302 

 
Стоянка «Мануйлівка 

ІІІ» 

с. Мануйлівка, Мануйлівська 
с/р, на південно-східній околиці 

села 

Епоха 
мазоліту-

енеоліту  

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1985   
3305 

 
Курган 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 
на східній околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1986   
3306 

 
Курган 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 

за 0,25 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1987   
3307 

 
Курган 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 

за 0,4 км на північний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1988   
3308 

 
Курган 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 

за 0,7 км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1989   
3309 

 
Курганний могильник 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 

за 1,2 км на південь від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1990   
3310 

 
Курган 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 

за 1,45 км на південь від центру 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1991   
3311 

 
Курган 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 

за 1,0 км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1992   
3312 

 
Курган 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 

за 0,7 км на схід від східної 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 
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околиці села н.е. від 28.06.1988 

  1993   
3314 

 
Курганний могильник 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 
за 7,5 км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1994   
3313 

 
Курганний могильник 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 
за 7,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1995   
3315 

Поселення 
«Маринівка» 

с. Маринівка, Вячеславська с/р, 
на північній околиці села 

 
Епоха бронзи 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  1996   
3316 

 
Курган 

 

с-ще Набережне, Примор-ська  
міська ТГ, за 1,3 км на схід від 

південно-східній околиці 

селища 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1997   
3318 

 
Курганний могильник 

с. Нельгівка, Зеленівська с/р, за 
1,8 км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1998   
3319 

 
Курганний могильник 

с. Нельгівка, Зеленівська с/р, за 

2,0 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  1999   
3320 

 
Курган 

с. Новоолексіївка, 

Новоолексіївська с/р, за 0,4 км 

на південь від південної око-

лиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2000   
3321 

 
Курган 

с. Новоолексіївка, 

Новоолексіївська с/р, за 6,0 км 

на північ від північної околиці 
села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2001   
3323 

 
Курганний могильник 

с. Новоолексіївка, 

Новоолексіївська с/р, за 2,0 км 

на північний захід від північної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2002   
3324 

 
Курган 

с. Новоолексіївка, 

Новоолексіївська с/р, на східній 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2003   
867 

. 

 
Курганний могильник 

с. Новоолексіївка, 

Новоолексіївська с/р за 2,5 км 

на південний схід від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 55 

від 10.02.1971 
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  2004   
3322 

 
Курганний могильник 

с. Новоолексіївка , Ново-
олексіївська с/р, за 1,7 км на 

північний захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2005   
3329 

 
Курган 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 3,0 
км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2006   
3332 

 
Курган 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 3,3 
км на північ від пів-нічної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2007   
3336 

 
Курган 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 1,3 
км на північний захід від села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2008   
3326 

 
Курганний могильник 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 0,3 

км на північ від пів-нічної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2009   
3328 

 
Курганний могильник 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 1,2 

км на південний захід від 
південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2010   
3330 

 
Курганний могильник 

с. Орлівка, Орлівська с/р, на 

південній околиці села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2011   
3331 

 
Курганний могильник 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 0,3 

км на північ від пів-нічно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2012   
3333 

Курганний могильник 
«Гостра могила» 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 3,0 
км на північ від пів-нічної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2013   
3334 

 
Курганний могильник 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 2,6 

км на північний захід від села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2014   
3337 

 
Курганний могильник 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 0,5 

км на південь від південної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2015   
3338 

 
Курганний могильник 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 2,2 

км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 
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  2016   
3339 

Поселення Лозуватка-
гирло 

с. Орлівка, Орлівська с/р, за 3,0 
км на південний захід від 

південної околиці села 
Епоха бронзи 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2017   
3345 

 
Курган 

с. Новопавлівка  (кол. с. 

Партизани), Партизанська с/р, 
на північній околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2018   
3352 

 
Курган 

  с. Новопавлівка  (кол. с. 

Партизани), Партизанська с/р, 

за 2,5 км на захід від північно-
західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2019   
3340 

 
Курганний могильник 

с. Новопавлівка  (кол. с. 

Партизани), Партизанська с/р, 
за 1,0 км на північ від села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2020   
3342 

 
Курганний могильник 

с. Новопавлівка  (кол. с. 

Партизани), Партизанська с/р, 

за 2,5 км на північний захід від 
північно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2021   
3344 

 
Курганний могильник 

  с. Новопавлівка  (кол. с. 

Партизани), Партизанська с/р, 

за 0,5 км на захід від західної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2022   
3346 

 
Курганний могильник 

с. Новопавлівка  (кол. с. 

Партизани), Партизанська с/р, 
за 1,0 км на південний схід від 

центру села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2023   
3347 

 
Курганний могильник 

  с. Новопавлівка  (кол. с. 

Партизани), Партизанська с/р, 
за 1,0 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2024   
3349 

 
Курганний могильник 

с. Новопавлівка  (кол. с. 

Партизани), Партизанська с/р, 
за 1,2 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2025   
3350 

 
Курганний могильник 

с. Новопавлівка  (кол. с. 
Партизани), Партизанська с/р, 

за 1,7 км на південь від села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2026   
3353 

 
Курган 

с. Петрівка, Мануйлівська с/р, 

за 1,5 км на південний захід від 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 



230 

 
західної околиці села н.е. 

  2027   
3354 

 
Курган 

с. Петрівка, Мануйлівська с/р, 
за 5,5 км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2028   
3355 

 
Курган 

с. Петрівка, Мануйлівська с/р, 
за 5,5 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2029   
3356 

 
Курган 

с. Петрівка, Мануйлівська с/р, 

за 5,0 км на захід від північно-
західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2030   
3357 

 
Курганний могильник 

с. Петрівка, Мануйлівська с/р, 

за 2,0 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2031   
3359 

 
Курганний могильник 

с. Подспор’є, Приморська 

міська ТГ, за 2,0 км на південь 

від південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2032   
3362 

 
Курган 

с. Преслав, Приморська  міська 
ТГ, за 1,2 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2033   
3363 

 
Курган 

с. Преслав, Приморська  міська 
ТГ,за 0,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2034   
3365 

 
Курган 

с. Преслав, Приморська  міська 

ТГ, за 0,25 км на захід від 
західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2035   
3361 

 
Курганний могильник 

с. Преслав, Приморська  міська 

ТГ, за 2,5 км на північний схід 

від північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2036   
3364 

 
Курганний могильник 

с. Преслав, Приморська  міська 

ТГ, за 1,0 км на північ від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2037   
3366 

 
Курганний могильник 

с. Преслав, Приморська  міська 
ТГ, за 2,0 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2038   
3378 

 
Курган 

с. Радолівка, Гюнівська с/р, за 
2,5 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2039    с. Радолівка, Гюнівська с/р, за IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого № 202 
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3379 Курган 2,25 км на схід від південно-

східної околиці села 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 
археології значення від 28.06.1988 

  2040   
3380 

 
Курган 

с. Радолівка, Гюнівська с/р, за 

2,7 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2041   
3376 

 
Курганний могильник 

с. Радолівка, Гюнівська с/р, за 

2,5 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2042   
3377 

 
Курганний могильник 

с. Радолівка, Гюнівська с/р, за 
2,0 км на північний схід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2043   
4301 

 
Курганний могильник 

с. Радолівка, Гюнівська с/р, за 

2,0 км на південь від південно-
східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 67 
від 13.02.1997 

  2044   
3381 

 
Курган 

с. Райнівка, Орлівська с/р, за 0,5 

км на південний захід від 
південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2045   
3382 

 
Курган 

с. Райнівка, Орлівська с/р, на 

південній околиці села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2046   
3387 

 
Курган 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 1,0 

км на схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2047   
3388 

 
Курган 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 2,2 
км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2048   
3391 

 
Курган 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 2,7 

км на північний захід від 
північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2049   
3392 

 
Курган 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 4,0 

км на захід від західної околиці 
села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2050   
3395 

 
Курган 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 4,6 

км на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2051   
4302 

 
Курган 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 0,2 

км на південний схід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 67 
від 13.02.1997 
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  2052   
3383 

 
Курганний могильник 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 3,5 
км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2053   
3384 

 
Курганний могильник 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 1,5 

км на південний схід від 
південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2054   
3386 

 
Курганний могильник 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 

5,25 км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2055   
3389 

 
Курганний могильник 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 1,3 

км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2056   
3390 

 
Курганний могильник 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 1,5 
км на північний захід від села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2057   
3393 

 
Курганний могильник 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 5,0 
км на північний захід від 

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2058   
3394 

 
Курганний могильник 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 

5,25 км на захід від південно-
західної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2059   
3396 

 
Курганний могильник 

с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 3,5 

км на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 
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Розівський район 

 
№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення про 

взяття на 

держоблік 

  2060   
3026 

 
Курганний могильник 

с-ще Азов, Азовська с/р, за 3,0 

км на північ – північний захід 
від північної околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2061   
3027 

 
Курганний могильник 

с-ще Азов, Азовська с/р, за 1,7 

км на північний схід від 
північної околиці селища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2062   
3093 

 
Курганний могильник 

с. Багатівка, Кузнецівська с/р, 

за 1,5 км на схід від північної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2063   
3094 

 
Курганний могильник 

с. Багатівка, Кузнецівська с/р, 

за 2,2 км на схід від північної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2064   
3044 

 
Курган 

с. Біловеж, Вишнюватська с/р, 

за 3,1 км на південь від 

центральної частини села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2065   
3046 

 
Курган 

с. Біловеж, Вишнюватська с/р, 

за 3,0 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2066   
3045 

 
Курганний могильник 

с. Біловеж, Вишнюватська с/р, 
за 3,3 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2067   
3114 

 
Курганний могильник 

с. Вишнювате, Вишню-

ватська с/р, за 1,7 км на 
південний захід від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2068   
3115 

Курганний могильник 
«Широка могила» 

с. Вишнювате, Вишню-
ватська с/р, за 5,0 км на захід 

від південної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2069    с. Вишнювате, Вишню-

ватська с/р, за 6,4 км на захід 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
Пам’ятка Місцевого № 202 

від 28.06.1988 
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3116 Курганний могильник від південної околиці села н.е. археології значення 

  2070   

3126 

 
Курган 

с. Форойс (кол. с. Жовтневе), 

Солодководненська с/р, за 0,5 

км на південь від східної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 
 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2071   
3127 

 
Курган 

с. Запорізьке, 

Солодководненська с/р, за 3,7 
км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2072   
3129 

 
Курган 

с. Запорізьке, 

Солодководненська с/р, за 0,7 
км на південь від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2073   
3128 

 
Курганний могильник 

с. Запорізьке, 

Солодководненська с/р, за 0,7 
км на північ від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2074   
3130 

 
Курган 

с. Зеленопіль, 
Новозлатопільська с/р (кол. 

Пролетарська с/р), за 1,0 км на 

північний схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2075   
3131 

 
Курганний могильник 

с. Зеленопіль, 

Новозлатопільська с/р (кол. 

Пролетарська с/р), за 1,7 км на 
північний схід від північно-

східної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2076   
3144 

 
Курганний могильник 

с. Зоря, Зорянська с/р (кол.с. 

Карла Лібкнехта, Карло-
Лібкнехтівська с/р), за 1,0 км 

на північ від західної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2077   
3145 

 
Курганний могильник 

с. Зоря, Зорянська с/р (кол.с. 
Карла Лібкнехта, Карло-

Лібкнехтівська с/р), за 2,0 км 

на південь від східної околиці 
села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2078    с. Листвянка, Вишнюватська  Пам’ятка Місцевого  
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3166 Курган с/р, за 3,1 км на північний 

захід від південної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

археології значення № 202 
від 28.06.1988 

  2079   
3167 

 
Курганний могильник 

с. Листвянка, Вишнюватська 

с/р, за 2,8 км на південний 
захід від південної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2080   
3168 

 
Курганний могильник 

с. Листвянка, Вишнюватська 
с/р, за 3,5 км на захід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2081   
3169 

 
Курган 

с. Маринопіль, 

Новозлатопільська с/р (кол. 
Пролетарська с/р), за 2,7 км на 

північний схід від північно-

східної околиці села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 202 
від 28.06.1988 

  2082   
3170 

 
Курганний  

могильник 

с. Маринопіль, 

Новозлатопільська с/р (кол. 

Пролетарська с/р), за 3,9 км на 

схід від північної околиці села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2083   
3176 

 
Курганний могильник 

с. Новгород, Зорянська с/р 

(кол.  Карло-Лібк-нехтівська 

с/р), за 1,15 км на захід від 
південної околиці села  

 
IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2084   
3183 

 
Курган 

с. Новодворівка, 

Новомлинівська с/р, за 3,2 км 
на захід від північної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2085   
3177 

 
Курганний могильник 

с. Новодворівка, 
Новомлинівська с/р, за 0,7 км 

на захід від північної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2086   
3178 

 
Курганний могильник 

с. Новодворівка, 

Новомлинівська с/р, за 1,65 км 

на північний схід від північної 
околиці села 

 
IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2087   
3179 

 
Курганний могильник 

с. Новомлинівка, 

Новомлинівська с/р, за 2,0 км 
 

IV тис. до н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 
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на захід від північної околиці 
села 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

від 28.06.1988 

  2088   
3180 

 
Курганний могильник 

с. Новомлинівка, 

Новомлинівська с/р, за 1,3 км 

на північний захід від 
північної околиці села 

 
IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2089   
3181 

 
Курганний могильник 

с. Новомлинівка, 

Новомлинівська с/р, за 3,0 км 
на схід від північної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2090   
3182 

 
Курганний могильник 

с. Новомлинівка, 
Новомлинівська с/р, за 2,2 км 

на схід від південної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2091   
3193  

 
Курган 

с. Першотравневе, Розівська 

сел/р, за 8,0 км на південний 

захід від південно-західної 
околиці села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2092   
3192 

 
Курганний могильник 

с. Першотравневе, Розівська 

сел/р, за 7,5 км на південь – 
південний захід від південно-

західної околиці села 

 
IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2093   
3191 

 
Курган 

с. Новозлатопіль, 
Новозлатопільська с/р (кол.  с. 

Пролетарське, Пролетарська 

с/р), за 3,5 км на захід від 

західної околиці села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2094   
3190 

 
Курганний могильник 

с. Новозлатопіль, 

(кол. с. Пролетарське, 

Пролетарська с/р), за 3,4 км на 
південний захід від села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2095   
3194 

 
Курган 

с. Солодководне, 

Солодководненська с/р, за 2,5 
км на захід від південної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

  2096   
3195 

 
Курганний могильник 

с. Солодководне, 
Солодководненська с/р, за 2,5 

 
IV тис. до н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 
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км на південний захід від 
південно-західної околиці 

села 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

від 28.06.1988 

  2097   
3196 

 
Курганний могильник 

с. Солодководне, 

Солодководненська с/р, за 4,3 
км на південний схід від 

східної околиці села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 202 

від 28.06.1988 

 

Токмацький район 

№ 

п/п 

Охоронний 

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення  
про взяття 

на держоблік 

  2098   
2070 

 
Курган 

с. Балкове, Балківська с/р, за 

1,5 км на захід від південної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2099   
2071 

 
Курганний могильник 

с. Балкове, Балківська с/р, за 
1,2 км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2100   
2074 

 
Курган 

с. Веселе, Новомиколаївська 
с/р, за 1,0 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2101   
2075 

 
Курган 

с. Веселе, Новомиколаївська 
с/р, за 3,5 км на захід – 

північний захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2102   
2072 

 
Курганний могильник 

с. Веселе, Новомиколаївська 
с/р, за 1,5 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2103   
2073 

 
Курганний могильник 

с. Веселе, Новомиколаївська 
с/р, за 2,5 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 
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  2104   
2127 

 
Курганний могильник 

с. Виноградне, 
Виноградненська с/р, за 0,5 км 

на північ від північно-західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2105   
2078 

 
Курган 

с. Гришине, Балківська с/р, за 
1,2 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2106   
2077 

 
Курганний могильник 

с. Гришине, Балківська с/р, за 
2,0 км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2107   
2079 

 
Курган 

с. Грушівка, Кіровська с/р, за 
1,1 км на північ від північно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2108   
2083 

 
Курган 

с. Долина, Долинська с/р, за 
2,5 км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2109   
2084 

 
Курган 

с. Долина, Долинська с/р, за 
1,2 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2110   
2085 

 
Курганний могильник 

с. Долина, Долинська с/р, за 
1,5 км на південний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2111   
2080 

 
Курганний могильник 

с. Долина, Долинська с/р, за 
1,0 км на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2112   
2081 

 
Курганний могильник 

с. Долина, Долинська с/р, за 

0,3 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2113   
2082 

 
Курганний могильник 

с. Долина, Долинська с/р, за 

5,5 км на схід від північно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2114   
2086 

 
Курган 

с. Покровське ( кол. с. 

Жовтневе), Жовтнева с/р, за 

1,0 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2115    с. Заможне, Жовтнева с/р, за IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  
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2090 Курган 0,5 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 
археології значення № 354 

від 23.10.1984 

  2116   
2463 

 
Курган 

с. Заможне, Жовтнева с/р, за 

0,5 км на південний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  2117   
2091 

 
Курган 

с. Заможне, Жовтнева с/р, за 

1,5 км на південний схід від 

східної околиці села 

 IV тис. до 

н.е. – І пол. ІІ 

тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2118   
2087 

 
Курганний могильник 

с. Заможне, Жовтнева с/р, за 

2,5 км на північний захід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2119   
2088 

 
Курганний могильник 

с. Заможне, Жовтнева с/р, за 

1,5 км на південний схід від 

південної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2120   
2089 

 
Курганний могильник 

с. Заможне, Жовтнева с/р, за 

1,8 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2121   
2092 

 
Курганний могильник 

с. Заможне, Жовтнева с/р, за 

1,5-3,0 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е.                           

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2122   
2093 

 
Курган 

с. Запоріжжя, 

Новомиколаївська с/р, за 1,8 

км на південний захід від 
південно-західної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2123   
2094 

 
Курганний могильник 

с. Запоріжжя, 
Новомиколаївська с/р, за 1,2 

км на північний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е.                                                                

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2124   
2095 

 
Курган 

с. Іванівка, Остриківська с/р, 
за 1,0 км на схід – північний 

схід від східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2125   
2096 

 
Курган 

с. Іванівка,  Остриківська 
сільська ТГ, за 0,3 км на схід 

від східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2126   
2097 

 
Курганний могильник 

с. Іванівка,  Остриківська 
сільська ТГ , за 0,8 км на захід 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 



240 

 
від західної околиці села  н.е. від 23.10.1984 

  2127   
2098 

 
Курган 

с. Ільченкове, Новопроко-
півська с/р, за 0,5 км на схід 

від східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2128   
2099 

 
Курганний могильник 

с. Лагідне (кол.  с. Кірове), 
Кіровська с/р, за 2,5 км на 

північний захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2129   
2100 

 
Курган 

с. Козолугівка, Балківська с/р, 

за 2,2 км на південь від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2130   
2101 

 
Курган 

с. Козолугівка, Балківська с/р, 

за 1,2 км на південний захід 

від західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2131   
2102 

 
Курган 

с. Степове (кол. с. 

Комсомольське), Таврійська 

с/р, за 0,6 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2132   
2103 

 
Курган 

с. Степове (кол. с. 

Комсомольське), Таврійська 

с/р, за 2,7 км на південь від 
південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2133   
2104 

 
Курган 

с. Курошани, 

Новомиколаївська с/р, за 0,18 

км на південь від південної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2134   
2105 

 
Курган 

с. Курошани, 

Новомиколаївська с/р, за 1,8 

км на південь від південної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2135   
2107 

 
Курган  

с. Курошани, 

Нновомиколаївська с/р, за 1,0 
км на північ від північно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2136   
2109 

 
Курган 

с. Курошани, 

Новомиколаївська с/р, за 1,0 
км на північ від північно-

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 
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західної околи-ці села 

  2137   
2110 

 
Курган 

с. Курошани, 
Новомиколаївська с/р, за 1,0 

км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2138   
2106 

 
Курганний могильник 

с. Курошани, 

Новомиколаївська с/р, за 1,8 

км на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2139   
2108 

 
Курганний могильник 

с. Курошани, 

Новомиколаївська с/р, за 0,75 

км на північ від північної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2140   
2111 

 
Курганний могильник 

с. Курошани, 

Новомиколаївська с/р, за 3,0 

км на північ від північно-
західної околиці села   

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2141   
2112 

 
Курганний могильник 

с. Курошани, 

Новомиколаївська с/р, за 3,0 

км на північний захід від 

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2142   
2113 

 
Курганний могильник 

с. Курошани, 

Новомиколаївська с/р, за 3,2 

км на північ від західної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2143   
2114 

 
Курган 

с. Кутузівка, Жовтнева с/р, на 

західній околиці села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2144   
2464 

 
Курганний могильник 

с. Кутузівка, Жовтнева с/р, за 

0,5 км на північний схід від 

східної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 434 

від 26.11.1985 

  2145   
2115 

 
Курган 

с. Левадне, Долинська с/р, за 

2,5 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2146   
2116 

 
Курганний могильник 

с. Левадне, Долинська с/р, за 

0,5-1,0 км на південь від 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 
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південної околиці села н.е. від 23.10.1984 

  2147   
2117 

 
Курган 

с. Лугівка, Остриківська 
сільська ТГ, за 2,7 км на 

південь від південно-східної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2148   
2119 

 
Курган 

с. Лугівка,  Остриківська  

сільська ТГ, за 5,5 км на 

південний схід від південно-
східної околиці села 

 
IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2149   
1734 

Курган 

с. Лугівка, Остриківська 

сільська ТГ , за 1 км на північ 
від північно-східної околиці 

міста 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2150   
1733 

Курганний могильник 

с. Лугівка,  Остриківська  
сільська ТГ, за 0,7 км на 

північний схід  від північно-

східної околиці міста 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2151   
2120 

 
Курган 

с. Лугівка,  Остриківська  

сільська ТГ, за 0,7 км на 

північний схід від східної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2152   
2121 

 
Курган 

с. Лугівка,  Остриківська  

сільська ТГ, за 1,2 км на 

південний схід від східної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2153   
2118 

 
Курганний могильник 

с. Лугівка, Остриківська  

сільська ТГ, за 0,5 км на 

південь від південної околиці 
села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2154   
2122 

 
Курганний могильник 

с. Лугівка, Остриківська  

сільська ТГ, за 5,0 км на 
південний схід від південно-

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2155   
2123 

 
Курган 

с. Любимівка, Долинська с/р, 

на східній околиці села 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2156    с. Мирне, Новенська с/р, за 1,3 IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  
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2126 Курганний могильник км на північний схід від 

східної околиці села 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 
археології значення № 354 

від 23.10.1984 

  2157   
2130 

 
Курган 

м. Молочанськ, Молочанська 

м/р, на північно-східній 

околиці міста 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2158   
2128 

 
Курганний могильник 

м. Молочанськ, Молочанська 

м/р, за 2,5 км на північний 

захід від північної околиці 
міста 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2159   
2129 

 
Курганний могильник 

м. Молочанськ, Молочанська 

м/р, за 2,8 км на північ від 

північної околиці міста 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2160   
2131 

 
Курганний могильник 

м. Молочанськ, Молочанська 

м/р, на північно-західній 

околиці міста, біля кладовища 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2161   
2132 

 
Курганний могильник 

м. Молочанськ, Молочанська 

м/р, на південній околиці 

міста, вздовж дороги на с. 
Левадне 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2162   
2133 

 
Курганний могильник 

м. Молочанськ, Молочанська 

м/р, у південно-західній 
частині міста, у заплаві р. 

Молочна 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2163   
2134 

 
Курган 

с. Мостове, Новомиколаївська 

с/р, за 0,18 км на схід від 
східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2164   
2135 

 
Курганний могильник 

с. Мостове, Новомиколаївська 

с/р, за 1,0 км на південь від 
східної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2165   
2136 

 
Курган 

с. Нове, Новенська с/р, за 2,8 

км на південний захід від 
західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2166   
2145 

 
Курган 

с. Новогорівка, Таврійська с/р, 

за 1,5 км на південь від 
південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2167   
2146 

 
Курган 

с. Новогорівка, Таврійська с/р, 

за 0,5 км на південний захід 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 
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від південної околиці села н.е. від 23.10.1984 

  2168   
2144 

 
Курганний могильник 

с. Новогорівка, Таврійська с/р, 
за 1,5 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2169   
2137 

 
Курган 

с. Новомиколаївка, 
Новомиколаївська с/р, за 1,2 

км на південь від південно-

західної околиці села  

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2170   
2138 

 
Курган 

с. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська с/р, за 0,8 

км на південь від південно-

західної околиці села  

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2171   
2139 

 
Курган 

с. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська с/р, за 1,2 

км на північ від північної 
околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2172   
2142 

 
Курган 

с. Новопрокопівка, 

Новопрокопівська с/р, на пів-

денно-східній околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2173   
2140 

 
Курганний могильник 

с. Новопрокопівка, 

Новопрокопівська с/р, за 1,0 

км на північний схід від 
північної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2174   
2141 

 
Курганний могильник 

с. Новопрокопівка, 

Новопрокопівська с/р, за 2,5 

км на схід від східної околиці 
села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2175   
2143 

 
Курганний могильник 

с. Новопрокопівка, 

Новопрокопівська с/р, за 1,5-
2,0 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2176   
2124 

 
Курган 

с. Остриківка, Остриківська  

сільська ТГ, на південно-
західній околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2177   
2149 

 
Курган 

с. Остриківка, Остриківська  

сільська ТГ, за 1,8 км на 
північ від північної околиці 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 
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села 

  2178   
2150 

 
Курган 

с. Остриківка,  Остриківська  
сільська ТГ, за 0,5 км на 

північ від північної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2179   
2125 

 
Курганний могильник 

с. Остриківка, Остриківська  

сільська ТГ, за 2,8 км на 

південь від південно-західної 
околиці села 

 
IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2180   
2147 

 
Курганний могильник 

с. Остриківка, Остриківська  

сільська ТГ,  за 3,5 км на 
південь від південно-східної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2181   
2148 

 
Курганний могильник 

с. Остриківка,  Остриківська  
сільська ТГ, за 0,4 км на 

південь від південно-східної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2182   
2151 

 
Курганний могильник 

с. Остриківка,  Остриківська  

сільська ТГ, за 4,0 км на 

північ від західної околиці 
села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2183   
2152 

 
Курганний могильник 

с. Очеретувате, Остриківська  

сільська ТГ,  за 0,8 км на 
північ від північної околиці 

села 

 
IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2184   
2157 

 
Курган 

с. Рівне, Новенська с/р, за 1,7 
км на південь від пів-денної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2185   
2156 

 
Курганний могильник 

с. Рівне, Новенська с/р, за 0,5 
км на схід від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2186   
2159 

 
Курган 

с. Рибалівка, Долинська с/р, за 

2,5 км на схід від північно-
східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2187   
2161 

 
Курган 

с. Рибалівка, Долинська с/р, 

на північно-східній околиці 
села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 
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  2188   
2160 

 
Курганний могильник 

с. Рибалівка, Долинська с/р, за 
1,5 км на захід від західної 

околиці  села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2189   
2162 

 
Курганний могильник 

с. Рибалівка, Долинська с/р, за 
1,0 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2190   
2163   

 
Курганний могильник 

с. Рибалівка, Долинська с/р, за 
0,8-1,2 км на північ від села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2191   
2154 

 
Курган 

с. Роботине, 
Новопрокопівська с/р, за 0,25 

км на схід від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2192   
2191 

 

 
Курган 

с. Роботине, 
Новопрокопівська с/р, за 2,5 

км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2193   
2192 

 
Курган 

с. Роботине, 
Новопрокопівська с/р, за 6,0 

км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2194   
2153 

 
Курганний могильник 

с. Роботине, 

Новопрокопівська с/р, за 2,75 

км на захід – південний захід 

від пів-денно-західної околиці 
села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2195   
2155 

 
Курганний могильник 

с. Роботине, 

Новопрокопівська с/р, за 0,75 
км на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2196   
2158 

 
Курган 

с. Розкішне, Кіровська с/р, за 

2,6 км на північний схід від 
східної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2197   
2166 

 
Курган 

с. Садове, Жовтнева с/р, за 1,5 

км на південний схід від 
південної околиці села, на 

території аеродрому 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 
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  2198   
2164 

 
Курганний могильник 

с. Садове, Жовтнева с/р, за 1,5 
км на північ від пів-нічно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2199   
2167 

 
Курганний могильник 

с. Світле, Балківська с/р, за 1,0 
км на захід від південно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2200   
2168 

Курганний могильник с. Світле, Балківська с/р, за 
0,6-1,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 354 
від 23.10.1984 

  2201   
2170 

 
Курган 

с.Скелювате,  Остриківська  

сільська ТГ,  за 2,5 км на 
північний схід від східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2202   
2172 

 
Курган 

с.Скелювате, Остриківська  

сільська ТГ,  за 1,25 км на 
північний захід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2203   
2169 

 
Курганний могильник 

с.Скелювате,  Остриківська  
сільська ТГ,  за 2,0 км на 

північ від північної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2204   
2173 

 
Курганний могильник 

с.Скелювате, Остриківська  
сільська ТГ, за 0,5 км на захід 

від південної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2205   
2174 

 
Курганний могильник 

с. Солодка Балка, 
Новопрокопівська с/р, за 2,5 

км на південний захід від 

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2206   
2175 

 
Курганний могильник 

с. Солодка Балка, 
Новопрокопівська с/р, за 1,0 

км на південь від південної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2207   
2176 

 
Курганний могильник 

с.Снігурівка,  Остриківська  

сільська ТГ, за 1,2 км на 

південь від південної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2208    с. Трудове,  Остриківська  IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  
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2177 Курган сільська ТГ , за 1,0 км на 

південь від південної околиці 

села 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

археології значення № 354 
від 23.10.1984 

  2209   
2178 

 
Курган 

с. Трудове, Остриківська  

сільська ТГ, за 1,0 км на 
південь від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2210   
2179 

 
Курган 

с. Трудове,  Остриківська  

сільська ТГ, за 1,5 км на захід 
від північно-західної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2211   
2180 

Курганний могильник с. Трудове,  Остриківська  
сільська ТГ , на північній 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2212   
2182 

 
Курган 

с. Ударник, Кіровська с/р, за 
0,5 км на північний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2213   
2183 

 
Курган 

с. Ударник, Кіровська с/р, за 
2,5 км на північ від західної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2214   
2181 

 
Курганний могильник 

с. Ударник, Кіровська с/р, за 
3,8 км на південний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2215   
2185 

 
Курган 

с.Українка, Новомиколаївська 
с/р, за 2,2 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2216   
2186 

 
Курган 

с.Українка, Новомиколаївська 
с/р, за 1,5 км на північ від 

північно-західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2217   
2184 

 
Курганний могильник 

с. Українка, Новомиколаївська 
с/р, за 0,7 км на схід від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2218   
2187 

 
Курган 

с. Урожайне,  Остриківська  
сільська ТГ,  за 0,7 км на 

північний схід від північної  

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2219    с. Урожайне,  Остриківська  IV тис. до н.е. Пам’ятка Місцевого  
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2188 Курган сільська ТГ,  за 3,0 км на захід 

від південно-західної околиці 

села 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

археології значення № 354 
від 23.10.1984 

  2220   
2190 

 
Курган 

с. Урожайне, Остриківська  

сільська ТГ, за 7,0 км на захід 
від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2221   
2189 

 
Курганний могильник 

с. Урожайне, Остриківська  

сільська ТГ, за 3,5 км на захід 
від південно-західної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2222   
2193 

 
Курган 

с. Харкове, Новенська с/р, за 
3,0 км на південний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2223   
2194 

 
Курганний могильник 

с. Харкове, Новенська с/р, за 
4,3 км на південний захід від 

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2224   
2195 

 
Курганний могильник 

с. Харкове, Новенська с/р, за 
3,8 км на південь від південної 

околиці села  

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2225   
2196 

 
Курганний могильник 

с. Благодатне  (кол. с. 
Чапаєвка), Виноградненська 

с/р, за 1,0-2,0 км на захід – 

північний захід від північної 

околиці села 

 
IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2226   
2197 

 
Курганний могильник 

с. Благодатне  (кол. с. 

Чапаєвка), Виноградненська 

с/р, за 0,8 км на захід від 
південної околиці села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2227   
2198 

 
Курганний могильник 

с. Благодатне  (кол. с. 

Чапаєвка), Виноградненська 

с/р, за 1,5-2,5 км на південний 
захід від південної околиці 

села 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2228   
2199 

 
Курган 

с. Червоногірка, Жовтнева с/р, 

на південній околиці села 
 

IV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 
н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 
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  2229   
2200 

 
Курган 

с. Червоногірка, Жовтнева с/р, 
за 1,0 км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2230   
2201 

 
Курган 

с. Червоногірка, Жовтнева с/р, 
за 0,75 км на південний захід 

від південно-західної околиці  

села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2231   
2202 

 
Курганний могильник 

с. Чистопілля, Новенська с/р, 
за 1,5 км на захід від північної 

околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2232   
2203 

 
Курган 

с. Шевченкове, Жовтнева с/р, 
за 1,5 км на північний схід від 

східної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2233   
2204 

 
Курган 

с. Шевченкове, Жовтнева с/р, 
за 0,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 

  2234   
2205 

 
Курганний могильник 

с-ще Зоряне  (кол. с-ще 
Ювілейне), Кіровська с/р, за 

0,8 км на схід від північно-

східної околиці селища 

IV тис. до н.е. 
– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 
№ 354 

від 23.10.1984 
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Чернигівський район 

№ 

п/п 

Охоронний  

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення  
про взяття 

на держоблік 

  2235 2 

 

3943 

 

Курган 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 3,0 км на південь від 

південної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2236 2 

 

3945 

 

Курган 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 4,3 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2237 2 

 

3947 

 

Курган 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 1,5 км на південний 

захід від південної околиці 

селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2238 2 

 

3948 

 

Курган 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 2,0 км на південний 

схід від  північно-східної 

околиці селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2239 2 

 

3950 

 

Курган 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 1,5 км на північний 

схід від північно-східної 

околиці селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2240 2 

 

3941 

 

Курганний 

могильник 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 3,2 км на північний 

захід від північно-західної 

околиці селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2241 2 
 

3942 

Курганний 

могильник «Могила 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 1,7 км на південь від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 
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Висока» південної околиці селища ІІ тис. н.е. 02.07.1992 

  2242 2 

 

3944 

 

Курганний 

могильник 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 3,2 км на північ від 

північно-західної околиці 

селища  

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2243 2 

 

3946 

Курганний 

могильник  «Гостра 

Могила» 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 1,7 км на південь від 

південно-східної околиці 

селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2244 2 

 

3949 

Курганний 

могильник «Червива 

Могила» 

смт.Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 1,5 км на північ від 

північно-східної околиці 

селища 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2245 2 

 

3843 

 

Курган 

с.Благодатне, Широкоярська 

с/р, за 3,3 км на південний 

захід від західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2246 2 

 

3844 

 

Курган 

с.Благодатне, Широкоярська 

с/р, за 0,6 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2247 2 

 

3845 

 

Курган 

с. Бойове, Богданівська с/р, 

за 0,8 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2248 2 

 

3848 

 

Курган 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 1,0 

км на захід від західної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2249 2 

 

3849 

 

Курган 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 1,5 

км на захід від західної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2250 2 

 

3852 

 

Курган 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 1,5 

км на схід від північно-

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 
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східної околиці села ІІ тис. н.е. 02.07.1992 

  2251 2 

 

3853 

 

Курган 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 3,5 

км на схід від центру села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2252 2 

 

3855 

 

Курган 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 4,0 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2253 2 

 

3858 

 

Курган 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 4,5 

км на схід від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2254 2 

 

3850 

 

Курганний 

могильник 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 2,0 

км на захід від центру села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2255 2 

 

3851 

 

Курганний 

могильник 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 1,8 

км на захід від північно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2256 2 

 

3854 

 

Курганний 

могильник 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 2,5 

км на схід від центру села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2257 2 

 

3856 

 

Курганний 

могильник 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 3,0 

км на південний схід від 

південної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2258 2 

 

3857 

 

Курганний 

могильник  «Довга 

Могила» 

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, за 3,5 

км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2259 2 

 

3846 

 

Курган 

с. Владівка, Владівська с/р, 

за 1,0 км на південь від 

південно-східної околиці 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 
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села ІІ тис. н.е. 02.07.1992 

  2260 2 

 

3847 

 

Курган 

с. Владівка, Владівська с/р, 

за 1,2 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2261 2 

 

3859 

 

Курган 

с. Довге, Просторівська с/р, 

за 1,2 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2262 2 

 

3862 

 

Курган  

«Біла Могила» 

с. Довге, Просторівська с/р, 

за 2,4 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2263 2 

 

3860 

 

Курганний 

могильник 

с. Довге, Просторівська с/р, 

за 1,3 км на південь від 

південно-західної околиці 

села  

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2264 2 

 

3861 

 

Курганний 

могильник 

с. Довге, Просторівська с/р, 

за 1,5 км на північний схід 

від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2265 2 

 

3864 

 

Курган 

 

с. Замістя, Богданівська с/р, 

за 1,0 км на південний захід 

від південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2266 2 

 

3865 

 

Курган 

с. Замістя, Богданівська с/р, 

за 2,7 км на північний захід 

від північно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2267 2 

 

3870 

 

Курган     

 

с. Зелений Яр, Богданівська 

с/р, за 1,3 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2268 2 

 

3871 

Курганний 

могильник 

с. Зелений Яр, Богданівська 

с/р, за 2,0 км на північний 

схід від східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2269 2 
 

3874 

 

Курган 

с. Зелений Яр, Богданівська 

с/р, за 1,8 км на південь від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 
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західної околиці села ІІ тис. н.е. 02.07.1992 

  2270 2 

 

3872 

 

Курганний 

могильник 

с. Зелений Яр, Богданівська 

с/р, за 3,7 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2271 2 

 

3873 

 

Курганний 

могильник 

с. Зелений Яр, Богданівська 

с/р, за 2,7 км на південь від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2272 2 

 

3867 

 

Курган 

с. Зоря, Новополтавська с/р, 

за 3,5 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2273 2 

 

3866 
Курганний 

могильник 

с. Зоря, Новополтавська с/р, 

за 1,0 км на схід від східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2274 2 

 

3868 

Курганний 

могильник  

«Сива Могила» 

с. Зоря, Новополтавська с/р, 

за 1,3 км на північ від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2275 2 

 

3869 

 

Курганний 

могильник 

с. Зоря, Новополтавська с/р, 

за 0,8 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2276 2 

 

3877 

 

Курган 

с. Кам’янка, Стульневська 

с/р, за 1,5 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2277 2 

 

3875 

 

Курганний 

могильник 

с.  Кам’янка, Стульневська 

с/р, за 1,0 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2278 2 

 

3876 

 

Курганний 

могильник 

с. Кам’янка, Стульневська 

с/р, за 0,7 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2279 2 
 

3878 

 

Курганний 

с. Квіткове, Просторівська 

с/р, за 1,8 км на захід від 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 



256 

 

могильник західної околиці села ІІ тис. н.е. 02.07.1992 

  2280 2 

 

3879 

 

Курганний 

могильник 

с. Котлярівка, Чернігівська 

сел/р, за 1,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2281 2 

 

3881 

Курганний 

могильник  

«Біла Могила» 

с. Котлярівка, Чернігівська 

сел/р, за 1,0 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2282 2 

 

3883 

 

Курган 

с. Крижчене, 

Новоказанкуватська с/р, за 

0,2 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2283 2 

 

3882 

 

Курганний  

могильник 

с. Крижчене, 

Новоказанкуватська с/р, за 

1,1 км на південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2284  

 

3884 

 

Курган 

с. Могиляни, Чернігівська 

сел/р, за 1,0 км на схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2285 2 

 

3887 

 

Курган 

с. Могиляни, Чернігівська 

сел/р, за 3,5 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис.до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2286 2 

 

3888 

 

Курган 

с. Могиляни, Чернігівська 

сел/р, за 4,0 км на схід від 

північно-східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2287 0 

 

3885 

 

Курганний 

могильник 

с. Могиляни, Чернігівська 

сел/р за 2,0 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2288 2 

 

3886 

 

Курганний 

могильник 

с. Могиляни, Чернігівська 

сел/р, за 1,9 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 



257 

 

  2289 2 

 

3891 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоказанкувате, 

Новоказанкуватська с/р, за 

1,3 км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2290 2 

 

3892 

 

Курган 

с. Новоказанкувате, 

Новоказанкуватська с/р, за 

4,0 км на північний захід від 

північно-західної околиці  

села 

 

IV тис. до 

н.е. –  

І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2291 2 

 

3889 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоказанкувате, 

Новоказанкуватська с/р, за 

1,0 км на північ від північно-

східної околиці                                                           

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2292 2 

 

3890 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоказанкувате, 

Новоказанкуватська с/р, за 

1,3 км на північ від північно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2293 2 

 

3893 

 

Курганний 

могильник 

с. Новоказанкувате, 

Новоказанкуватська с/р, за 

1,5 км на північний захід від 

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2294 2 

 

3896 

 

Курган 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 3,7 

км на південь від центру села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2295 2 

 

3897 

 

Курган 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 4,2 

км на південь від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2296 2 

 

3898 

 

Курган 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 5,0 

км на південь від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2297 2   с. Новомихайлівка,  Пам’ятка Місцевого  
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3900 Курган Новомихайлівська с/р, за 6,7 

км на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 150 

від 

02.07.1992 

  2298 2 

 

3901 

 

Курган 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 6,2 

км на південь від південно-

східної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2299 2 

 

3903 

 

Курган 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 3,1 

км на південь від південно-

західної околиці  села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2300 7 

 

3907 

 

Курган 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 4,5 

км на південь від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2301 2 

 

3908 

 

Курган 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 5,5 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2302 2 

 

3909 

 

Курган 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 3,5 

км на південь від південно-

західної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2303 2 

 

3911 

 

Курган 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 1,0 

км на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2304 2 

 

3894 

 

Курганний 

могильник 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 5,4 

км на південь від південної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2305 2 
 

3895 

 

Курганний 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 2,0 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 
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могильник км на південь від центру села ІІ тис. н.е. 02.07.1992 

  2306 2 

 

3899 

 

Курганний 

могильник 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівськас/р, за 6,5 

км на південь від центру села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2307 2 

 

3902 

 

Курганний 

могильник 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 1,0 

км на південь від південно-

східної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2308 2 

 

3906 

 

Курганний 

могильник 

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 4,8 

км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2309 2 

 

3910 

Курганний 

могильник «Крисина 

Могила»  

с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 1,5 

км на південь від південної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2310 2 

 

3912 

 

Курган 

с. Новополтавка, 

Новополтавська с/р, за 1,7 км 

на північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2311 2 

 

3913 

 

Курган 

с. Обіточне, Обіточненська 

с/р, за 0,2 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2312 2 

 

3914 

 

Курган 

с. Обіточне, Обіточненська 

с/р, за 0,3 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2313 2 

 

3915 

 

Курган 

с. Обіточне, Обіточненська 

с/р, за 1,0 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2314 2 

 

3916 

 

Курган 

с. Обіточне, Обіточненська 

с/р, за 1,5 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 
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  2315 2 

 

3917 

 

Курганний 

могильник 

с. Обіточне, Обіточненська 

с/р, за 0,8 км на захід від 

західної околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2316 2 

 

3840 

 

Курган 

с. Олександрівка, Ільїнська 

с/р (кол. Панфілівська с/р), 

на північній околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2317 2 

 

3842 

 

Курганний 

могильник 

с. Олександрівка, Ільїнська 

с/р  (кол. Панфілівська с/р), 

за 0,3 км на схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2318 2 

 

3839 

 

Курганний 

могильник 

с. Олександрівка,  Ільїнська 

с/р (кол. Панфілівська с/р), за 

3,7 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2319 2 

 

3841 

 

Курганний 

могильник 

с. Олександрівка,  Ільїнська 

с/р (кол. Панфілівська с/р), за 

0,7 км на північ від північної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2320 2 

 

3920 

 

Курган 

с. Ільїне, Ільїнська с/р (кол. с.  

Панфілівка, Панфілівська 

с/р), за 0,8 км на північ від 

північно-східної околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2321 2 

 

3918 

 

Курганний 

могильник 

с. Ільїне, Ільїнська с/р (кол. с.  

Панфілівка, Панфілівська 

с/р), за 2,2 км на південний 

схід від південно-східної 

околиці села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2322 2 

 

3919 

 

Курганний 

могильник 

с. Ільїне, Ільїнська с/р (кол. с.  

Панфілівка, Панфілівська 

с/р), за 2,2 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2323 6 
 

3922 

 

Курганний 

с. Ільїне, Ільїнська с/р (кол. с.  

Панфілівка, Панфілівська 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 
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могильник с/р), за 2,5 км на північ від 

північної околиці села 

ІІ тис. н.е. від 

02.07.1992 

  2324 2 

 

3923 

 

Курган 

с. Петропавлівка (кол. с. 

Петровське), 

Новоказанкуватська с/р, за 

2,2 км на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2325 8 

 

3925 

 

Курганний 

могильник 

с. Пірчине, Чернігівська 

сел/р, за 2,0 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2326 2 

 

3926 

 

Курганний 

могильник 

с. Розівка, Просторівська с/р, 

за 1,3 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2327 2 

 

3927 

Курганний 

могильник «Довга 

Могила» 

с. Розівка, Просторівська с/р, 

за 2,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2328 2 

 

3928 

 

Курган 

с. Салтичія, Обіточненська 

с/р, за 1,5 км на північ від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2329 2 

 

3929 

 

Курган 

с. Салтичія, Обіточненська 

с/р, за 1,3 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2330 2 

 

3933 

 

Курган 

«Могила Каменна» 

с. Салтичія, Обіточненська 

с/р, за 1,8 км на південь від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2331 2 

 

3934 

 

Курган 

с. Салтичія, Обіточненська 

с/р, за 3,7 км на південь від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2332 2 

 

3935 

 

Курган 

с. Салтичія, Обіточненська 

с/р, на південно-західній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2333 2   с. Салтичія, Обіточненська IV тис. до Пам’ятка Місцевого № 150 
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3936 Курган с/р, за 0,2 км на південь від 

південної околиці села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення від 

02.07.1992 

  2334 2 

 

3930 

 

Курганний 

могильник 

с. Салтичія, Обіточненська 

с/р, за 1,8 км на південь від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2335 2 

 

3931 

 

Курганний 

могильник 

с. Салтичія, Обіточненська 

с/р, за 1,7 км на південний 

захід  від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2336 2 

 

3932 

Курганний 

могильник «Чорна 

Могила» 

с. Салтичія, Обіточненська 

с/р, за 3,2 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2337 2 

 

3937 

 

Поселення 

с-ще Степове, Владівська с/р, 

за 0,8 км на схід від східної 

околиці  селища 

Епоха 

пізньої 

бронзи 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2338 2 

 

3938 

 

Курганний 

могильник 

с-ще Стульневе, 

Стульневська с/р, за 1,5 км 

на південь від південної 

околитці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2339 2 

 

3939 

 

Курганний 

могильник 

с. Тарасівка, Ільїнська с/р 

(кол. Панфілівська с/р), за 1,7 

км на південь від південно-

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2340 2 

 

3940 

 

Курганний 

могильник 

с. Хмельницьке, 

Широкоярська с/р, за 2,5 км 

на північ від північної  

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2341 2 

 

3951 

 

Курганний 

могильник «Довга 

Могила» 

с. Чернігово-Токмачанськ, 

Чернігівська сел/р, за 1,3 км 

на південний захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 

02.07.1992 

  2342 2 
 

3952 

 

Курган 

с.Широкий Яр, 

Широкоярська с/р, за 0,8 км 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 150 

від 
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Якимівський район 
 

№ 

п/п 

Охоронний  

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення про 

взяття на 

держоблік 

  2343   

3406 

 

Курган 

смт. Якимівка, Якимівська 

сел/р, за 8,5 км на захід від 

селища  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2344   

3407 

Курганний  

могильник 

«Могила  

Кільчицька» 

смт. Якимівка, Якимівська 

с/р, за 5,1 км на захід від 

південної околиці селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2345   

3408 

 

Курганний могильник 

смт. Якимівка, Якимівська 

сел/р, за 5,0 км на 

північний захід від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2346   

3409 

 

Курганний могильник 

«Могили Рясні» 

смт. Якимівка, Якимівська 

сел/р, за 4,0 км на 

північний захід від селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2347   

3412 

 

Курганний могильник 

с. Андріївка, Давидівська 

с/р, за 0,5-2,5 км на 

південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2348   

3451 

 

Курган 

с. Атманай, Атманайська 

с/р, за 7,5 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2349  3413 Курган с. Атманай, Атманайська 

с/р, за 0,3 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

на північ від північно-

західної околиці села 

ІІ тис. н.е. 02.07.1992 
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  2350   

3414 

 

Курганний могильник 

с.  Атманай, Атманайська 

с/р, за 2,2 км на південний 

захід від південно-західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2351   

3415 

 

Курганний могильник 

с. Атманай, Атманайська 

с/р, за 3,2-4,2 км на 

північний схід від 

північної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2352   

3416 

 

Курган 

с. Весняне, Горьківська 

с/р, за 3,2 км на північний 

схід від  північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2353  3417 Курган с. Весняне, Горьківська 

с/р, за 3,5 км на схід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2354  3418 Курган с. Весняне, Горьківська 

с/р, за 5,3 км на південний 

схід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2355   

3422 

 

Курган 

«Могила Юр’єва» 

с. Весняне, Горьківська 

с/р, за 0,66 км на 

південний захід від 

західної  околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2356   

3419 

 

Курганний могильник 

с. Весняне, Горьківська 

с/р, за 4,77-4,88 км на 

південь від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2357   

3420 

 

Курганний могильник 

с. Весняне, Горьківська 

с/р, за 4,6 км на південний 

захід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2358   

3421 

 

Курганний могильник 

с. Весняне, Горьківська 

с/р, за 2,4 км на південний 

захід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2359    с. Вовчанське, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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3423 Курганний могильник Давидівська с/р, на 

південно-східній околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 196 

від 11.07.89 

  2360   

3424 

 

Курганний могильник 

с. Вовчанське, 

Давидівська с/р, за 1,21-

1,37 км на захід – 

південний захід від 

південно-заіхдної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2361   

3425 

 

Курганний могильник 

с. Вовчанське, 

Давидівська с/р, за 2,38 км 

на південний захід від 

південно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2362   

3426 

 

Курганний могильник 

с. Вовчанське, 

Давидівська с/р, за 4,0 км 

на північ від північної 

околиці села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2363  3428 Курган с. Вовче, Атманайська с/р, 

за 0,5 км на північ від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2364   

3427 

 

Курганний  

Могильник 

«Могила Атманай» 

с. Вовче, Атманайська с/р, 

за 2,0 км на північ – 

північний захід від 

північно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2365   

3429 

Курганний могильник 

«Філібертова могила» 

с. Вовче, Атманайська с/р, 

за 3,8 км на південь – 

південний схід від 

південно-східної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2366   

1048 

 

Курганний могильник 

с. Володимирівка, 

Володимирівська с/р, за 

2,5 км на південь від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 
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10.02.1971 

  2367   

3430 

 

 

Курган 

с. Давидівка, Давидівська 

с/р, за 1,0 км на схід від 

східної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2368   

3431 

 

Курган 

с. Давидівка, Давидівська 

с/р, за 1,75 км на 

північний схід від центру 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2369   

3432 

 

Курганний могильник 

с. Давидівка, Давидівська 

с/р, за 5,0 км на північний 

схід від центру села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2370   

3433 

 

Курганний могильник 

с. Давидівка, Давидівська 

с/р, за 6,45 км на 

північний схід від 

північної околиці  села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2371   

3434 

 

Курганний могильник 

с. Давидівка, Давидівська 

с/р, за 6,0 км на північ – 

пів-нічний схід від центру 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2372  3435  

Курган 

с. Зірка, Розівська с/р, за 

2,0 км на південний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2373   

3436 

 

Курганний могильник 

с. Зірка, Розівська с/р, за 

0,5 км на південь від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2374   

3439 

Курганний могильник 

 

с.  В’язівка  (кол. с. 

Куйбишеве), 

Чорноземненська с/р, за 

1,5 км на північ – 

північний захід від пів-

нічно-західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2375   

3438 

 

Курганний могильник 

с.  В’язівка  (кол. с. 

Куйбишеве), 

Чорноземненська с/р, за 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 
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0,8 км на південний захід 

від села 

  2376   

3440 

 

Курган 

с.  Мирне  (кол. с. 

Ленінське), Радивонівська 

с/р, за 3,5 км на південний 

схід від південної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2377   

3441 

 

Курган 

с.  Мирне  (кол. с. 

Ленінське), Радивонівська 

с/р, за 1,75 км на 

південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2378   

3442 

 

Курганний могильник 

с.  Мирне  (кол. с. 

Ленінське), Радивонівська 

с/р, за 3,5 км на захід – 

південний захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2379   

3443 

 

Курганний могильник 

с.  Мирне  (кол. с. 

Ленінське),  

Радивонівська с/р, за 2,5 

км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2380   

3444 

 

Курганний могильник 

с.  Мирне  (кол. с. 

Ленінське), Радивонівська 

с/р, за 2,0 км на захід від 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2381   

2471 

 

Курганний могильник 

с. Лиманське, Кирилівська 

сел/р, за 0,7-2,0 км на 

захід від західної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  2382   

3449 

 

Курган 

с. Нове, Атманайська с/р, 

за 6,5 км на південь – 

півден-ний захід від 

південної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2383   

3450 

 

Курганний могильник 

с. Нове, Атманайська с/р, 

за 0,36-1,54 вздовж 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2384    с. Новоданилівка, IV тис. до Пам’ятка Місцевого  
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3447 Курган Новоданилівська с/р, за 

4,85 км на південний захід 

від пів-денної околиці 

села 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

археології значення № 196 

від 11.07.89 

  2385   

3445 

 

Курган 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 

7,5 км на південний захід 

від півден-ної околиці 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2386   

3446 

 

Курганний могильник 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 

1,5 км на південний захід-

захід від південної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2387   

3448 

 

Курганний могильник 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 

1,6 км на захід від західної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2388   

3411 

 

Курганний могильник 

с. Олександрівка, 

Володимирівська с/р, за 

2,0 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2389   

3453 

 

Курган 

с. Охрімівка, Охрімівська 

с/р, за 3,0 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2390   

3452 

 

Курган 

с. Охрімівка, Охрімівська 

с/р, за 4,5 км на захід – 

північний захід від центру 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2391   

2474 

 

Курганний могильник 

с. Охрімівка, Охрімівська 

с/р, за 5,7 км на захід від 

західної околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 474 

від 

31.12.1986 

  2392   

3454 

 

Курганний могильник 

«Могила Домузли» 

с-ще Переможне, 

Переможненська с/р, за 

1,12 км на північний схід 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 
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від  північно-східної 

околиці селища  

  2393   

1047 

 

Курган 

с. Петрівка, 

Чорноземненська с/р, за 

1,0 км на північ від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  2394   

1050 

 

Курганний могильник 

с. Радивонівка, 

Радивонівська с/р, за 1,0 

км на північ від північно-

західної околи-ці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  2395   

3456 

 

Курганний могильник 

с. Радивонівка, 

Радивонівська с/р, за 1,7 

км на захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2396   

3457 

 

Курган 

с. Розівка, Розівська с/р, за 

1,2 км на північний схід 

від північно-східної 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2397   

3459 

 

Курган 

с. Тимофіївка, 

Радивонівська с/р, за 1,7 

км на південь – південний 

захід від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2398   

3458 

 

Курганний могильник 

с. Тимофіївка, 

Радивонівська с/р, за 0,5 

км на північ від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2399   

3460 

 

Курган  

с-ще Трудове, 

Переможненська с/р, за 

2,0 км на південь від 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2400   

3461 

 

Курганний могильник 

с-ще Трудове, 

Переможненська  с/р, за 

1,7 км на північ від с 

північної околиці  

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2401   

3463 

Курган 

 «Могила Поштова» 

 с. Таврійське, Таврійська 

с/р  (кол. с. 

Червоноармійське, 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 
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Червоноармійська с/р), за 

2,1 км на північний схід 

від східної околиці села 

  2402   

3462 

 

Курганний могильник 

с. Таврійське, Таврійська 

с/р  (кол. с. 

Червоноармійське, 

Червоноармійська с/р), за 

3,45 км на південний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2403   

3464 

 

Курганний могильник 

с. Чорноземне, 

Чорноземненська с/р, за 

3,3 км на північний захід 

від села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2404   

3466 

 

Курган 

с. Шевченка, 

Чорноземненська с/р, за 

2,0 км на північний захід 

від села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2405   

3467 

 

Курганний могильник 

«Могили Хановські» 

с. Шевченка, 

Чорноземненська с/р, за 

4,5 км на захід від 

північно-західної око-лиці 

села  

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2406   

1051 

 

Курганний могильник 

с. Шелюги, Шелюгівська 

с/р, на північно-східній 

околиці села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

№ 55 

від 

10.02.1971 

  2407   

3468 

 

Курганний могильник 

с. Юр’ївка, 

Володимирівська с/р, за 

0,41 км на захід від центру 

села 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 

  2408   

3410 

 

Курган 

с-ще Якимівське, 

Переможненська с/р, за 

3,3 км на південний захід 

від південної околиці 

селища 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 11.07.89 
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Запорізька область 

 
№ 

п/п 

Охоронний  

№ 

Найменування 

пам’ятки 

Місцезнаходження Датування Вид Категорія Номер і 

дата 

рішення про 

взяття на 

держоблік 

  2409 2 3400 

р. Дніпро – давній 

судовий шлях 

м.Запоріжжя, 

Вільнянський, 

Василівський, 

Запорізький, Кам’янсько-

Дніпровський райони 

IV тис. до 

н.е. – І пол. 

ІІ тис. н.е. 

Пам’ятка 

археології 

Місцевого 

значення 

 

№ 196 

від 

11.07.1989 

 



Додаток 2  

до листа КЗ «ЗОЦОКС» ЗОР 

від 19.04.2019 № 
 

Перелік пам’яток історії, науки і техніки, монументального мистецтва місцевого значення, що перебувають на державному обліку відповідно 

до Закону УРСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» 
 

місто Запоріжжя 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

1.  1232 

Меморіальна дошка Герою 

Радянського Союзу 

К.Т.Великому, 1923-1943 р.р. 
(згідно рішення, паспорта 1978 

р.) / Будинок цеху, в якому 

працював Великий К. Т. - Герой 
Радянського Союзу – інф. 

вул. Аваліані, 

локомотивне депо ст. 

Запоріжжя – ІІ  
 

1941- 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 

№ 580 від 

22.12.1982 р. 

2.  1200 

Пам’ятне історичне місце, 

пов’язане з революційними 

подіями 1905 р. (згідно рішення 
та паспорта 1980 р.) / Місце, де 

проходили революційні бої 1905 

р. – інф. 

вул. Аваліані, територія 

залізничної ст. 

Запоріжжя – ІІ 
 

грудень 1905 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

3.  1726 

Пам`ятник на честь загиблих 
робітників 1941-1945 рр. (згідно 

рішення, паспорта 1978 р., 

пам’ятник загиблим 

робітникам-залізничникам – 
інф.) 

вул. Аваліані, ст. 
Запоріжжя - ІІ 

1941- 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 354 від 

23.10.1984 р. 

4.  2 
Сквер міський, XVIII ст. (згідно 

рішення) / Місце колишньої 

між вулицями 

Авангардною, 

1770 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 



2 

 

Олександрівської фортеці 

(згідно паспорта, 1977 р.)  

Шкільною (кол. вул. 

Героїв Сталінграда), 
Запорізькою та пр. 

Соборним (кол. пр. 

Леніна) 

5.  3403 

Будинок залізничної лікарні - 
місце боїв робітників з 

урядовими військами в грудні 

1905 р. (згідно рішення) / 
Будинок залізничної лікарні - 

місце боїв робітників з 

урядовими військами (згідно 

паспорта, 1989 р.)  

вул. Барикадна, 19 грудень 1905 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 196 від 
11.07.1989 р. 

6.  1210 

Могила рядового Єрмоліна П.Я. 

1943 р. (згідно рішення, 

паспорта 1982 р.)  

вул. Барикадна, 19, в 

сквері 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

7.  1106  

Братська могила учасників 
грудневого збройного повстання 

1905 р. (згідно паспорта 1975 

р.). / Братська могила. Період 

революції 1905 р. (згідно 
рішення) 

Поховано 50 чол. 

вул. Барикадна  14.12.1905 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

8.  1216 

Могила Героя Радянського 

Союзу Лущенка Г. А. 1906-1977 
рр. (згідно рішення, паспорта 

1978 р.) 

вул. Братська, 

Правобережне 
кладовище, 4 квартал, 4 

ряд, 11 місце  

1906 - 1977 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення №580 від 
22.12.1982 р. 

9.  1217 

Могила Героя Радянського 

Союзу Мужайла М. Т. 1917-
1981 рр. (згідно рішення, 

паспорта 1982 р.) 

вул. Братська, 

Правобережне 
кладовище, 6 квартал, 2 

ряд, 2 місце  

1917 - 1981 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення № 580 від 
22.12.1982 р. 

10.  7 

Будинок В.Л. Васильєва, 1905 р. 

(згідно рішення) / Будинок в 
якому жив  В.Л. Васильєв 

(згідно паспорта 1977 р., 

керівник грудневого збройного 

вул. Васильєва, 15 

 

1902 - 1905 рр. 

(1905 р.) 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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повстання в Олександрівську – 

інф.)  

11.  1211 
Могила невідомого солдата. 
1943 р. (згідно рішення, 

паспорта 1978 р.) 

бул.Вінтера,1, за 50 м від 
будинку управління 

Дніпрогесу  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 

10.02.1971 р. 

12.  1236 

Пам’ятний знак на місці 

форсування р. Дніпро військами 
203 і 244 Запорізьких 

стрілецьких дивізій. 1943 р. 

(згідно рішення, паспорта 1978 
р.)  

бул. Вінтера, в парку 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

13.  1209 

Братська могила членів 

винищувального загону. 1941 р. 

(згідно рішення, паспорта 1980 
р.) 

Поховано 10 чол. 

майд. Волі, в сквері  1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

14.  25  

Пам’ятний обеліск. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила жертв фашизму (згідно 

паспорта 1977 р.).                     

Поховано 6600 чол. 

вул. 8-го Березня, в 

сквері  

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

15.  1234 

Меморіальна дошка Герою 

Радянського Союзу І.Й. 

Проскурову. 1924-1926 р.р. 

(згідно рішення) / Меморіальна 
дошка на честь Героя 

Радянського Союзу І.Й. 

Проскурова (згідно паспорта 
1978 р.)  

вул. Гладкого, 2, на 

будівлі корпусу № 2 

заводу «Запоріжкабель»  

1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

16.  1252 

Пам`ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта 1978 
р., заводу «Запоріжкабель» - 

інф.). 

вул. Гладкого, 2, на 

території  заводу 

«Запоріжкабель», біля 
корпусу № 2 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

17.  28  Пам’ятний обеліск. Період вул. Глісерна, 14, на 1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Пам`ятник 
загиблим робітникам (згідно 

паспорта, 1977 р., 

суднобудівного і 
судноремонтного заводу – інф.)  

території 

суднобудівного і 
судноремонтного заводу  

значення 10.02.1971 р. 

18.  3 

Сквер піонерів, XVIII ст (згідно 

рішення) / Місце форштадту 

Олександрівської фортеці та 
заснування  м. Запоріжжя 

(згідно паспорта, 1977 р.) 

між вулицями Гоголя, 

Поштовою (кол. вул. 

Горького), Тургенєва та 
Земського лікаря 

Лукашевича (кол. вул. 

Жовтневою) 

 

1770 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 

№ 55 від 

10.02.1971 р. 

19.  3401 

Будинок, в якому у 1922-1924 

рр. жив визначний державний і 

партійний діяч України 

Гаврилов І.А. /1886-1937/ 
(згідно рішення) / Будинок, в 

якому жив 

І. А. Гаврилов (згідно паспорта, 
1989 р., голова запорізької Ради 

профспілок – інф.) 

вул. Поштова (кол. вул. 

Горького), 38 

1922 - 1924 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 

№ 196 від 

11.07.1989 р. 

20.  18  

Будівля, де виступав В.В. 

Маяковський (згідно рішення) / 
Будинок,  в  якому  виступав В. 

В. Маяковський (згідно 

паспорта, 1977 р., будинок 

Народного дому – інф.)  

вул. Поштова (кол. вул. 

Горького), 71 
 

лютий 1928 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

21.  4304 

Пам`ятник жертвам політичних 

репресій 30-50-х рр. (згідно 

рішення, паспорта, 2001 р.) 

вул. Олександрівська 

(кол. вул. 

Дзержинського), 28 – 32 

 

1930-і -1950-і 

рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 67 від 

13.02.1997 р. 

22.  1254 

Пам`ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення) / Пам’ятник 

загиблим робітникам (згідно 

вул. Олексія Поради 

(кол. вул. Димитрова). 

1941-1975,  

1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12. 1982 р. 
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паспорта, 1978 р., абразивного 

комбінату – інф.) 

23.  4303 

Братська могила радянських 
військовополонених. 1941-1943 

рр. (згідно рішення) / Братська 

могила військовополонених 
(згідно паспорта, 2005 р.).  

Кількість похованих невідома  

вул. Доблесна  
 

1942 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 67 від 
13.02.1997 р. 

24.  1257 

Будинок, у якому жив керівник 

підпільної групи  М.Г. Гончар. 
1931-1943 рр. (згідно рішення) / 

Будинок, у якому жив М. Г. 

Гончар (згідно паспорта, 1980 
р.) 

вул. Електрична, 92 1931 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

25.  1256 

Будівля, в якій розміщувалась 

явочна квартира підпільної 

групи М.Г. Гончара. 1942-1943 
рр. (згідно рішення) / Будинок, в 

якому розміщувалась явочна 

квартира підпільної групи М.Г. 

Гончара (згідно паспорта, 1980 
р.)  

вул. Жуковського, 29 1942-1943 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 

№ 580 від 

22.12.1982 р. 

26.  27  

Пам`ятник підпільній групі 

«Ревком» (згідно рішення, 

паспорта, 1975 р.) 

вул. Жуковського, біля 

будинку культури ім. 

Дробязко 
 

1942 -1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

27.  1107  

Будівля учбового корпусу 

Запорізького державного 

машинобудівного інституту ім. 
В.Я. Чубаря, де вчився В.Я. 

Чубар у 1904-1911 рр. (згідно 

рішення) / Головний учбовий 
корпус Запорізького державного 

машинобудівного інституту ім. 

В.Я. Чубаря (згідно паспорта, 

1975 р.,  будинок механіко-

вул. Жуковського, 64 1904 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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технічного училища, в якому 

навчався Чубар В.Я. – інф.)  

28.  9  

Заводський корпус, 1905 р. 
(згідно рішення) / Будинок, у 

якому був обраний і діяв 

бойовий страйковий комітет 
(згідно паспорта, 1977 р.) 

вул. Залізнична, 81, 
територія 

електровозоремонтного 

заводу 
 

11-12 грудня 
1905 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

29.  1242 

Пам`ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1979 
р., робітникам ЗЕРЗ – інф.). 

вул. Залізнична, біля 

заводоуправління  

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

30.  1231 

Алея Героїв Радянського Союзу. 

1941-1945 рр. (згідно рішення,  

паспорта, 1978 р.)  

вул. Іванова, територія 

військової частини, біля 

будинку музею Бойової 
Слави 

 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

31.  1228 

Могила помічника комісара 

партизанського з’єднання C.А. 
Ковпака М.В. Андрососва. 1920-

1962 рр. (згідно рішення) / 

Могила М.В. Андросова (згідно 

паспорта, 1978 р., помічника 
комісара партизанського 

об`єднання С. Ковпака – інф.) 

вул. Київська, Південне 

кладовище, 22 квартал, 1 
ряд, 1 місце  

1920 - 1962 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

32.  1213 

Могила Героя Радянського 

Союзу  П. П. Берестова. 1898-
1961 рр. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.).  

вул. Київська, Південне 

кладовище, 37 квартал, 1 
ряд, 1 місце  

1898 - 1961 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

33.  1214 

Могила Героя Радянського 

Союзу М.М. Бернікова. 1915-
1963 рр. (згідно рішення, 

паспорта,1978 р.) 

вул. Київська, Південне 

кладовище, 50 квартал, 4 
ряд, 1 місце  

1915 - 1963 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

34.  1215 

Могила Героя Радянського 

Союзу В. А. Єгоровича. 1919-
1953 рр. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.)  

вул. Київська, Південне 

кладовище, 22 квартал, 
17 ряд, 3 місце  

1919 -1953 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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35.  1258 

Могила Героя Соціалістичної 

Праці О.Г. Івченка. 1903-1968 
рр. (згідно рішення, паспорта, 

1978 р.)  

вул. Київська, Південне 

кладовище, квартал 17, 
Алея Слави  

1903 - 1968 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

36.  1259 

Могила  народного артиста 

СРСР В. Г. Магара. 1900-1965 
рр. (згідно рішення) / Могила В. 

Г. Магара (згідно паспорта, 1978 

р., народного артиста СРСР – 
інф.) 

вул. Київська, Південне 

кладовище, квартал 13, 4 
ряд, 1 місце  

1900 - 1965 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

37.  1251 

Пам`ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення) / Пам`ятник 
загиблим робітникам (згідно 

паспорта, 1978 р., робітникам 

електромеханічного заводу – 

інф.)  

вул. Кияшка, 16-а, на 

території 

електромеханічного 
заводу 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

38.  3402 

Будівля парового млина Нібура 

1881 р. (згідно рішення) / 

Будинок парового млина (згідно 

паспорта, 1989 р.) 

вул. Сергія Серікова 

(кол. вул. 

Комсомольська), 30 

1881 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 196 від 

11.07.1989 р. 

39.  1239 

Пам’ятник воїнам 3 батареї 16 
зенітного полку. 1941 р. (згідно 

рішення) / Пам`ятник воїнам 3-ї 

батареї (згідно паспорта, 1978 
р., батареї ППО – інф.) 

вул. Кремлівська, в 
сквері 

 

12 - 18 серпня 
1941 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

40.  6  

Будинок-квартира 

партизанського підпілля (згідно 

рішення, паспорта, 1977 р., 
будинок, де містилася явочна 

квартира підпільної групи 

«Ревком» - інф.)  

вул. Курортна, 52 

 

1942 - 1943 рр. 

 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

41.  1230 

Алея Слави. 1941-1945 рр. 
(згідно рішення, паспорта, 1980 

р.)  

пр. Соборний (кол. пр. 
Леніна) / 

вул. Незалежної України 

(кол. вул. 40 - річчя 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 
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Радянської України)  

42.  3404 

Будинок Мінаєва - місце боїв 

робітників з урядовими 

військами в грудні 1905 р. 
(згідно рішення) / Будинок 

Мінаєва - місце боїв робітників 

з урядовими військами (згідно 
паспорта, 1989 р.).  

пр. Соборний (кол. пр. 

Леніна), 6 

 
 

 

 
 

грудень 1905 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 196 від 

11.07.1989 р. 

43.  13  

Будинок 1-ї Ради, 1917-1918 рр. 

(згідно рішення) / Будинок 

першої Олександрівської Ради 
робітничих та солдатських 

депутатів та виконкому 

повітової Ради робітничих, 

солдатських та селянських 
депутатів (згідно паспорта, 1977 

р., Будинок, де містилася Перша 

Олександрівська Рада 
робітничих, солдатських і 

селянських депутатів – інф.) 

пр. Соборний (кол. пр. 

Леніна), 52 

 

1917-поч.  

1918 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

44.  14  

Будівля Ревкому і штабу 

Червоної Гвардії, (згідно 
рішення) / Будинок штабу 

Червоної гвардії (згідно 

паспорта, 1977 р.)  

пр. Соборний (кол. пр. 

Леніна), 59 
 

січень – квітень 

1918 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

45.  17  

Будинок І.Т. Леппіка (згідно 
рішення) / Будинок, в якому жив  

І.Т. Леппік (згідно паспорта, 

1977 р., перший голова 

Олександрівської Надзвичайної 
Комісії – інф.)  

пр. Соборний (кол. пр. 
Леніна), 102 

 

1926 – 1936 рр. 
(період 

громадянської 

війни) 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

46.  1240 

Пам`ятний знак на честь 

льотчиків і техніків 131-го 

винищувального /40 
гвардійського/ авіаційного 

ордена Кутузова 

вул. Мокра, в сквері 

 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 



9 

 

Тарнопольського полку (згідно 

рішення, паспорта, 1982 р.)  

47.  26  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила жертв фашизму (згідно 
паспорта, 1977 р.). 

Поховано 36 тис. чол.  

вул. Очаківська 
 

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

48.  1201 

Братська могила членів потягу 

Політсекції Олександрівського 
району, 1920 р. (згідно рішення) 

/ Братська могила 

співробітників потягу 
Політсекції Олександрівського 

району. 

Поховано 29 чол.  

вул. Передатна, 

Передатний кар'єр 

23 грудня 

1920р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№580 від 

22.12.1982 р. 

49.  1255 

Пам`ятник загиблим 
робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1982 

р., робітникам Передатного 

кар`єру – інф.). 

вул. Передатна, 
Передатний кар'єр 

 

 
1941 - 1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

50.  21  

Будівля заводоуправління 
(згідно рішення) / Місце 

перебування Г.К. Орджонікідзе 

та А.М. Кузьміна (згідно 
паспорта, 1977 р.) / Будинок 

заводоуправління заводу 

«Запоріжсталь», в якому 
перебував Орджонікідзе Г. К. та 

працював Кузьмін А. М. – інф. 

Південне шосе, 72, на 
території з-ду 

«Запоріжсталь»  

1927-1937 рр.,        
1937-1948 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

51.  29  

Пам’ятний обеліск. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Пам`ятник 

загиблим робітникам (згідно 

паспорта, 1977 р., алюмінієвого 

заводу – інф.)  

Південне шосе, 32, біля 

заводоуправління  
заводу ДАЗ 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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52.  1248 

Пам’ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 рр. 
(згідно рішення, паспорта, 1977 

р., робітникам заводу 

«Дніпроспецсталь» - інф.)  

Південне шосе, 8, на 

території заводу.  

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

53.  1233 

Меморіальна дошка  Герою 
Радянського Союзу О.І. 

Цибульову. 1916-1944 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 
р.)  

Південне шосе, 
територія заводу 

«Запоріжсталь», 

фасоноливарний цех  

1916 - 1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

54.  1246 

Пам’ятник загиблим робітникам 

1941-1945 рр. (згідно рішення) / 

Пам`ятник металургам (згідно 
паспорта, 1978 р., загиблим 

робітникам - металургам заводу 

«Запоріжсталь» - інф.)  

Південне шосе, 72, біля 

центральної прохідної 

заводу «Запоріжсталь»  

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

55.  1247 

Пам’ятник загиблим 
робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 

р., робітникам заводу металевих 

виробів – інф.)  

Південне шосе, перед 

будинком 

заводоуправління 
метизного заводу 

1941-1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 

22.12.1982 р. 

56.  1245 

Пам’ятник загиблим 
робітникам, 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 

р., робітникам заводу 
феросплавів – інф.) 

Південне шосе, біля 
заводоуправління.  

1941-1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

57.  44  

Пам’ятник героям підпілля – 

групі М.Г. Гончара. Скульптори 

Л.Д. Дикий та Ц.П. В’ялий 
(згідно рішення) / Пам’ятник 

підпільній групі  М.Г. Гончара 

(згідно паспорта, 1977 р.)  

Південне шосе територія 

заводу «Запоріжсталь», 

біля центрального в’їзду  

1942-1943 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

58.  1249 

Пам’ятник загиблим 
робітникам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 

р., робітникам заводу 

Північне шосе, 1, біля 
центральної прохідної 

заводу вогнетривкого 

заводу  

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 
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вогнетривів – інф.)  

59.  293  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 76 чол.  

с-ще Підпорожнянка, в 

центрі селища 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

60.  12  

Пам’ятний обеліск, період 
революції 1905 р. (згідно 

рішення) / Пам`ятник борцям 

революції (згідно паспорта, 
2000 р.)  

пл. Привокзальна 
 

1905 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

61.  1111  

Пам’ятник екіпажу танку 

лейтенанта Миколи Яценка. 

Період Великої Вітчизняної 
війни (згідно рішення) / 

Пам`ятник танковому екіпажу 

Героя Радянського Союзу М.Л. 

Яценка (згідно паспорта,1975 р.)  

пл. Університетська 

(кол. пл. Радянська) 

14.10.1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

62.  1244 

Пам’ятник загиблим 

робітникам, 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 

р., робітникам електродного 
заводу – інф.)  

Північне шосе, біля 

заводоуправління 

Дніпровського 

електродного заводу 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

63.  1132  

Братська могила радянських 

воїнів та могили (2) 

Білокопитова Д. І., Скворцова І. 
В. - Героїв Радянського Союзу 

(згідно паспорта) / Могила 

Героя Радянського Союзу І.В. 
Скворцова. Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) 

Поховано 115 чол. 

вул. Скворцова 

 

вересень - 

жовтень 1943 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

64.  1093  
Меморіальний комплекс – 

братське кладовище. Період 

вул. Солідарності, 

Капустяне кладовище 

 

1920 р., 1943 р.,  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Військове 
кладовище (згідно паспорта, 

1974 р., 

- меморіали загиблим;               - 
братська могила борців за 

встановлення радянської влади;                                              

- могила Крюкова А. Ю. - 

комісара Червоної армії;           
- братські могили радянських 

воїнів (26), серед яких поховані 

Воронін І. М., Стефанов Д. М., 
Усманов І. І. - Герої 

Радянського Союзу;                                         

- індивідуальні могили 
радянських воїнів (19), серед 

яких могили Іванова П.М., 

Ситова І.М. - Героїв 

Радянського Союзу – інф.).  
Поховано понад 25 тис.чол. 

1916-1943 рр.,  

 
 

1913-1943 рр.,  

 
 

 

 

 
 

1913-1943 рр.,  

1916-1943 рр. 

65.  1218 

Могила  Героя Радянського 

Союзу В.М. Авраменка. 1913-

1972 р.р. (згідно рішення, 
паспорта, 1978 р.)  

вул. Солідарності, 

Капустяне кладовище, 

Алея Слави  

1913-1972 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

66.  1219 

Могила  Героя Радянського 

Союзу В.М. Важеніна. 1906-

1974 р.р. (згідно рішення, 
паспорта, 1978 р.) 

вул. Солідарності, 

Капустяне кладовище, 

Алея Слави  

1906 - 1974 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

67.  1220 

Могила Героя Радянського 

Союзу Д.І. Ємельянова. 1913-

1976 р.р. (згідно рішення, 
паспорта, 1978 р.)  

вул. Солідарності, 

Капустяне кладовище, 

Алея Слави  

1913 - 1976 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

68.  1221 

Могила Героя Радянського 

Союзу В.А. Лозовського. 1923-

1969 р.р. (згідно рішення, 
паспорта, 1978 р.)  

вул. Солідарності, 

Капустяне кладовище, 

Алея Слави  

1923 - 1969 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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69.  1222 

Могила  Героя Радянського 

Союзу Б.Н. Панкова. 1896-1974 
р.р. (згідно рішення, паспорта, 

1978 р.)  

вул. Солідарності, 

Капустяне кладовище, 
Алея Слави  

1896 - 1974 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

70.  1223 

Могила Героя Радянського 

Союзу  М. Х. Писаренка. 1915-
1974 р.р. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.) 

вул. Солідарності, 

Капустяне кладовище, 
Алея Слави  

1915 - 1974 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

71.  1224 

Могила  Героя Радянського 

Союзу П.А. Рослика. 1919-1965 
р.р. (згідно рішення, паспорта, 

1978 р.) 

вул. Солідарності, 

Капустяне кладовище, 
Алея Слави  

1919 - 1965 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

72.  23  

Пам’ятний обеліск. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила жертв фашизму (згідно 

паспорта, 1977 р., 
військовополонених – інф.).  

Поховано 4940 чол. 

вул. Стартова, недалеко 

від аеродрому  

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

73.  1241 

Пам`ятник радянським воїнам. 

1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.) 

вул. Стартова, на 

території військової 

частини  22650  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

74.  1243 

Пам’ятник загиблим робітникам 

1941-1945 р.р. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р., робітникам 

вагонного депо станції 
«Запоріжжя – І» - інф.)  

станція «Запоріжжя-І», 

вагонне дело 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

75.  30  

Пам’ятний обеліск. Період 

Великої Вітчизняної війни  / 

Пам`ятник загиблим робітникам 
(згідно паспорта, 1978 р., 

робітникам ЗТМК – інф.) 

Титано-магнієвий 

комбінат, біля будинку 

заводоуправління 
 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

76.  8 

Будинок Тополіних, 1905 р. 

(згідно рішення) / Будинок, в 
якому жив  С. М. Тополін 

(згідно паспорта, 1977 р., один з 

вул. Тополіна, 16 

 

1905 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 



14 

 

керівників грудневого 

збройного повстання в м. 
Олександрівську в 1905 р. – 

інф.)  

77.  1225 

Могила Героя Радянського 

Союзу Червонія Л.Д. 1902-1980 
р.р. (згідно рішення, паспорта, 

1982 р.)  

вул. Солідарності, 

Капустяне кладовище, 
Алея Слави  

1902-1980 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

78.  1235 

Пам`ятник чекістам-

десантникам. 1942 р. (згідно 
рішення, паспорта, 1978 р.)  

пл. Транспортна 

 

травень - 

червень 1942 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

79.  1212 

Могила Героя Радянського 

Союзу М. П. Нагорного. 1917-

1972 р.р. (згідно рішення, 
паспорта, 1978 р.)   

вул. Фільтрова, 

Кічкаське кладовище, 

квартал 54, ряд 1, місце 
2  

1917 - 1972 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

80.  15  

Будівля облвиконкому 1917-

1921 рр. (згідно рішення) / 

Будинок, у якому розміщувався 
штаб 13-ї Червоної Армії (згідно 

паспорта, 1977 р., 

Олександрівська повітова 

земська управа, 1913 р. – інф.) 

вул. Троїцька (кол. вул. 

Чекістів), 29 

 

1920 р. 

(1913 р.) 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

81.  1112  

Місце форсування Дніпра 

частинами Радянської Армії на 

Розумівському плацдармі. 

Період Великої Вітчизняної 
війни. (згідно рішення) / 

Пам’ятник на місці форсування 

р. Дніпро радянськими 
військами (згідно паспорта, 

1975 р., пам`ятне місце 

форсування р. Дніпра 
радянськими військами – інф.)  

вул. Чубанова, 6  

 

26-29.11.1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

82.  1238 

Пам’ятник радянським 

льотчикам. 1941-1943 рр. (згідно 

рішення, паспорта, 1978 р.) 

б. Шевченка 

 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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83.  22  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.) 
Поховано 156 чол. 

вул. Шушенська 

 

1943-1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

84.  5 

Будівля залізничного вокзалу 

Запоріжжя I, де в 1905 р. 

велись барикадні бої 

повсталих робітників з 

царськими військами 

(меморіальна дошка, зідно 

рішення) / Місце, на якому 

відбувались барикадні бої 

(згідно паспорта, 1977 р.) 

ст. Запоріжжя-І 1905 р., 1955 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

85.  10 
Заводський корпус, 1905 р. на території ЦУМЗ 1905 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

86.  11 
Місце збору повсталих 
робітників, 1905 р. 

(меморіальна дошка) 

вул. Барикадна 1905 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№55 від 
10.02.1971 р. 

87.  19 

Парк Будинку піонерів, де 

виступав Маяковський 
(меморіальна дошка) 

між вул. Жуковського та 

вул. Гоголя 

1928 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

88.  1092  

Дніпровська ордена Трудового 

Червоного Прапора 

гідроелектростанція В.І. Леніна. 
Автор проекту академік 

Александров (згідно рішення, 

паспорта, 1974 р.) /  
Дніпровський гідровузол 

«Дніпрогес» (згідно паспорта, 

2016 р.) 

р. Дніпро 

 

1927 - 1932 рр. Пам’ятка науки і 

техніки 
Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

89.  1725 

Пам’ятник трудової слави. 1949 

р. (згідно рішення) / Пам’ятник 
трудової слави (згідно паспорта, 

1983 р., Електричний 

вул. Сергія Синенка 

(кол. вул. Кремлівська), 
14 

 

1949 р. Пам’ятка науки і 

техніки 
Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 
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трансформатор Т / м 1000/ 10./ - 

інф.) 

90.  1261 

Пам’ятник трудової слави, 1967 
р. (згідно рішення) / Пам`ятник 

трудової слави на честь 

всесоюзної 100 - мільйонної 
тони плавки сталі (згідно 

паспорта, 1978 р.) 

Південне шосе, 
територія заводу 

"Дніпроспецсталь", біля 

сталеплавильного цеху 
№ 3 

 

1967 р. Пам’ятка науки і 
техніки 

Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

91.  3405 

Пам’ятний знак на честь 50 - 

річчя залізничного цеху 
комбінату «Запоріжсталь», 1984 

р. (згідно рішення, паспорта 

1989 р.)  

Південне шосе, на 

території заводу, ст. 
"Восточна" 

 

1934 р. Пам’ятка науки і 

техніки 
Місцевого 

значення 
№ 196 від 

11.07.1989 р. 

92.  4311 

Меморіальна дошка Л. Українці 
(згідно рішення) / Меморіальна 

дошка на честь видатної 

української поетеси Лесі 
Українки – згідно паспорта, 

1997 р.)  

вул. К.Великого, 1 1907 р. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 67 від 
13.02.1997 р. 

93.  1095  

Пам’ятник академіку О.В. 

Вінтеру /1878-1958 рр./ Автори 

Аллахверяну, Заварзін (згідно 
рішення) / 

Пам`ятник О.В. Вінтеру (згідно 

паспорта, 1974 р., академіку, 
начальнику будівництва 

Дніпрогесу – інф.)  

бул. Вінтера 

 

1878-1958 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

94.  43 

Пам`ятник Т.Г. Шевченку. 

Автор – І.Л. Шмульсон (згідно 
рішення) / Пам’ятник Т.Г. 

Шевченку (згідно паспорта, 

1993 р., обілкова картка, 1977 р., 
українському поету – інф.) 

просп. 

Моторобудівників, 34  

1814-1861 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

95.  4312 

Меморіальна дошка О.Т. 

Гончару /1918-1995 рр./ (згідно 

рішення) / Меморіальна дошка 

вул. Жуковського, 66 1918-1995 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 67 від 

13.02.1997 р. 
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на честь видатного українського 

письменника О.Т. Гончара 
(згідно паспорта, 1997 р.)   

96.  4315 

Пам`ятник воїнам, що загинули 

в Афганістані. 1995 р. (згідно 

рішення, паспорта, 1997 р.) 

перехрестя пр. 

Соборного (кол. пр. 

Леніна) та бульв. 
Шевченка  

1979-1989 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 67 від 

13.02.1997 р. 

97.  2465 

Пам`ятник Пушкіну О.С. (згідно 

рішення, паспорта, 1989 р.) 

пр. Соборний (кол. пр. 

Леніна), 154. 

 

1799-1837 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р. 

98.  1113  

Пам’ятник М.І. Глінці /1804-
1857 рр./. Автор Страхов (згідно 

рішення) /  Пам`ятник Глінці 

М.І. (згідно паспорта, 1975 р., 
російскому композитору – інф.)  

пр. Соборний (кол. пр. 
Леніна), 183а 

 

1804-1857 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

99.  4316 

Меморіальна дошка Ю.М. 

Потебні /1926-1983 рр./ (згідно 

рішення) / Меморіальна дошка 
на честь першого ректора 

Запорізького індустріального 

інституту Потебні Ю.М. (згідно 

паспорта, 1997 р.)  

пр. Соборний (кол. пр. 

Леніна),  226 

1926-1983 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№67   від            

13.02.1997р. 

100.  39 

Скульптура «Металлург». Автор 

– М.І. Носенко (згідно рішення) 

/ Пам`ятник металургам (згідно 

паспорта, 1977 р.) 

пр. Металургів, 3а 

 

  Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

101.  1114  

Пам`ятник А.М. Кузьміну /1903-

1954 рр./. Автор Саркісов 

(згідно рішення) / Пам`ятник 

А.М. Кузьміну (згідно паспорта, 
1975 р., першому директору 

заводу "Дніпроспецсталь", 

міністру чорної металургії 
СРСР – інф.)   

Південне шосе,70, перед 

будівлею центральної 

лабораторії заводу 

«Дніпроспецсталь»  

1903-1954 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

102.  4317 
Пам`ятник Богдану 

Хмельницькому. 1995 р. (згідно 

вул. Б.Хмельницького  1595-1657 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 67 від 

13.02.1997 р. 
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рішення) 

103.  1260 

Меморіальна дошка народному 

артисту СРСР В.Г. Магару  

1900-1965 рр. 

Відсутня в натурі 

вул. Олександрівська 

(кол. вул. 

Дзержинського), 67 

1900-1965 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

104.  4310 

Меморіальна дошка Я.П. 

Новицькому (1847-1925 рр.) 

Відсутня в натурі 

вул. Троїцька (кол. 

вул. Чекістів), 29 

1847-1925 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 67 від 

13.02.1997 р. 
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НЗ «Хортиця» 

№  
п/п  

Охо-

рон-
ний 

№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 
взяття на 

держоблік 

105.  1193 

Фортифікаційні укріплення, 
1735-1739 рр. (згідно рішення) 

/ Укріплення  1735-1739  

(згідно паспорта, 1980 р.) 

Острів Хортиця, 
південний схил  балки 

Наумової  

1738-1739рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

 

106.  1194  

Фортифікаційні укріплення, І 
пол. XVIII ст. (згідно рішення) 

/ Укріплення (згідно паспорта, 

1980 р., Північна лінія 
укріплень – інф.) 

Острів Хортиця, на 
північний захід  від 

моста 

Преображенського 

1738р Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

 

107.  1195 

Фортифікаційні укріплення, І 

пол. XVIII ст. (згідно рішення) 

/ Укріплення (згідно паспорта, 
1980 р., Лінія  укріплень – 

інф.) 

Острів Хортиця, 

верхів’я балки 

Ушвивої 

1738р Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

 

108.  1196 

Фортифікаційні укріплення, 

1735-1739 рр. (згідно рішення) 
/ Правобережний 

ретраншемент 1737-1739 рр. 

(згідно паспорта, 1998 р.) 

Правий берег 

р. Дніпро, напроти 
Наумової балки 

острова Хортиця, скелі 

Рогози, Канцерівська  

1738-1739рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
 

109.  1197 

Фортифікаційні укріплення, 

1735-1739 рр. (згідно рішення) 

/ Укріплення 1735-1739 р. 

(згідно паспорта, 1980 р.) 

Острів Хортиця, біля 

верхівя балки 

Оленячий Ріг  

1738 Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 

110.  1198 

Фортифікаційні укріплення, 

1735-1739 рр.(згідно рішення) 

/ Укріплення 1735-1739 
(згідно паспорта 1980 р.)  

Острів Хортиця, балки 

Чавунова- Каракайка 

1739 Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 

111.  4305 

Менонітське кладовище кін.18 

– поч.19 ст. (згідно рішення) 

Острів Хортиця, 

північна частина 

острову, північний 
схил балки Ганнівка 

к. XVIII-

XXст. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№67 від 

13.02.1997 
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112.  1109  

Пам’ятник юним чапаєвцям. 
Період Великої Вітчизняної 

війни. Автор Дубінін (згідно 

рішення) / Пам’ятник «Юним 

чапаєвцям», 1941 (згідно 
паспорта 1975 р.) / Пам’ятний 

знак піонерам та 

комсомольцям розвідувальної 
групи «Юні чапаєвці» – інф. 

НЗ «Хортиця» 1941 р. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

113.  1229 

Пам’ятник Герою Радянського 

Союзу С. М. Смоленському, 

1911-1943 р.р.(згідно рішення) 
/ Пам’ятний знак Герою 

Радянського Союзу 

С. Смоленському (згідно 
паспорта 1989 р.)  

НЗ «Хортиця», 

територія школи-

інтернату № 8 

1911-1943 р.р. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 

№ 580 від 

22.12.1982 р. 

114.  1237 

Пам’ятник на честь воїнів 60 

стрілецької дивізії, 1943 р. 

(згідно паспорта 1978 р. та 
рішення) 

НЗ «Хортиця», 

територія 

профілакторію заводу 
«Дніпроспецсталь» 

1943 р. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 

№ 580 від 

22.12.1982 р. 

115.  1253 

Пам’ятник загиблим 

робітникам, 1941-1945 

р.р.(згідно паспорта 1978 р. та 
рішення) /  Пам’ятний знак 

робітникам 

експериментального 
господарства «Хортиця», що 

загнули під час Другої 

Світової війни. – інф. 

НЗ «Хортиця»./ 

територія 

ЦНИПТИМЕЖа 

1941-1945 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 

№ 580 від 

22.12.1982 р. 

116.  4313 
Меморіальна дошка Д.І. 
Яворницькому (1855-1940 рр.) 

НЗ «Хортиця», на 
будинку музею НЗ 

«Хортиця» 

1855-1940 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 67 від 
13.02.1997 р. 

117.  4314 
Меморіальна дошка М.П. 
Киценку (1921-1982 рр.) 

НЗ «Хортиця», на 
будинку музею НЗ 

«Хортиця» 

1921-1982 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 67 від 
13.02.1997 р. 
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місто Бердянськ 

№  
п/п 

Охо-

рон-

ний № 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 
взяття на 

держоблік 

118.  1292 

Пам’ятний знак  на честь 

моряків Азовської флотилії.  

вул. Горького, перед 

учбовим корпусом 
БДПУ № 5-а 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

119.  52 

Братська могила. Період 

громадянської війни (згідно 

рішення) 
/ Братська могила борців за 

радянську владу (згідно 

паспорта, 1976 р.). 
Поховано 84 чол. 

на громадянському 

кладовищі №1  

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

120.  1289 

Братська могила жертв 

фашизму. 1941-1943 рр. (згідно 

рішення, паспорта, 1977 р.) 
Поховано 15 чол.  

на громадянському 

кладовищі № 1, поле № 

3  

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

121.  3953 

Братська могила партизан. 1919 

р. (згідно рішення, паспорта, 

1993 р.) Кількість похованих 
невідома  

громадянське 

кладовище, поле № 16  

1919 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р. 

122.  54 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 45 чол. 

на території 

 громадянського 

кладовища № 1 

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

123.  51  Братська могила. Період на території 1918 р. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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громадянської війни (згідно 

рішення) / Братська могила 
членів Першої Бердянської Ради 

(згідно паспорта, 1976 р.). 

Поховано 19 чол. 

громадянського 

кладовища № 1 

значення 10.02.1971 р. 

124.  3954 
Могила М. О. Григоренка /1918-
1987 рр./ - кавалера ордена 

Слави трьох ступенів  

на кладовищі № 2, поле 
№ 1  

1918 - 1987 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 150 від 
02.07.1992 р. 

125.  1284 

Могила  Героя Радянського 

Союзу Євстаф`єва Г. О. 1924-
1975 рр. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.) 

на громадянському 

кладовищі № 1, поле № 
23 

1924 - 1975 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

126.  
1116 

(14-Р) 

Могила народного учителя К.М. 

Зіньківського /1873-1959 рр./ 
(згідно рішення) / Могила 

Зіньківського К.М. (згідно 

паспорта, 1975 р., педагога та 
перекладача – інф.) 

на громадянському  

кладовищі № 1 

1873 - 1959 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

127.  
1117 

(15-Р) 

Могила українського 

письменника Т.А. Зіньківського 

/1861-1891 рр./ (згідно рішення) 

/ Могила Т.А. Зіньківського 
(згідно паспорта, 1976 р.) 

на громадянському 

кладовищі № 1 

1861 - 1891 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

128.  1285 

Могила Героя Радянського 

Союзу Москвиченка М.П. /1907-

1977 р.р./ (згідно рішення) / 
Могила Москвиченка М.П. – 

генерал-майора, Героя 

Радянського Союзу (згідно 
паспорта, 2006 р.) 

на громадянському 

кладовищі № 1, поле № 

23 

1907 - 1977 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

129.  
1122 

(20-Р) 

Могила Героя Радянського 

Союзу Руденка О.К. /1910-1964 

рр./ (згідно рішення, паспорта, 
1975 р.) 

на громадянському 

кладовищі № 1 

1910 - 1964 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

130.  
1121 

(19-Р) 

Могила Героя Радянського 

Союзу Тищенка М.М. /1906-

на громадянському 

кладовищі № 1 

1906 - 1952 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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1952 рр./ (згідно рішення, 

паспорта, 1975 р.) 

131.  1286 

Могила  Героя Радянського 
Союзу Чубаря Д. Г. /1906-1974 

р.р./ (згідно рішення, паспорта, 

1977 р.) 

на громадянському 
кладовищі № 1, сектор 

№ 14 

1906 - 1974 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

132.  1287 

Могила  Героя Радянського 
Союзу А.М. Щербака /1924-

1976 р.р./ (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) 

на громадянському 
кладовищі № 1, сектор 

№ 8 

1924 - 1976 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

133.  1283 

Пам`ятник жертвам нападу 
банди Махна. 1920 р. (згідно 

рішення, паспорта, 1978 р.) / 

Пам’ятник загиблим у бою з 
загонами Махна – інф.) 

пр. Західний (кол. вул. 
12-го грудня), 3, біля 

ЗОШ № 9 

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

134.  47 

Будинок більшовицького 

підпілля (згідно рішення) / 

Будинок, в якому проходили 
збори бердянських більшовиків 

(згідно паспорта, 1976 р.) 

вул. Італійська (кол. вул. 

Дюміна), 93 

 
 

1917 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

135.  1290 

Пам`ятник воїнам-рибалкам. 

1941-1945 р.р. (згідно рішення) / 
Пам`ятник на честь воїнів-

рибалок (згідно паспорта, 1977 

р.) 

вул. Макарова, 

Бердянська коса 
 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

136.  1288 

Могила невідомого солдата та 
пам’ятник воїнам-землякам. 

1941-1945 р.р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) / 

Меморіальний комплекс на 
честь радянських воїнів – інф. 

пр. Західний (кол. вул. 
12-го грудня),  на узвозі, 

напроти католицького 

храму  

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

137.  53 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила жертв фашизму (згідно 

паспорта, 1976 р.). 

Мерлікова балка 

 

1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 



24 

 

Поховано 900 чол. 

138.  1291 

Пам`ятник льотчикам-землякам. 

1941-1945 р.р. (згідно рішення) / 

Пам`ятник на честь льотчиків-
земляків (згідно паспорта, 1977 

р.) 

вул. Володимира 

Довганюка (кол. вул. 

Орджонікідзе) і просп. 
Східний (кол. просп. 

Пролетарський), на 

перехресті 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

139.  
1115 

(13-Р) 

Братська могила радянських 
моряків-десантників. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

Автор Носенко (згідно рішення) 
/ Братська могила моряків-

десантників (згідно паспорта, 

1975 р.).            

Поховано 19 чол. /  

парк ім. Шмідта 
 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

140.  3955 

Могила О.В. Іванова /1918-1943 

рр./ (згідно рішення) / Могила 

підполковника О.В. Іванова 

(згідно паспорта, 1993 р., 
підполковника 248-ї стрілецької 

дивізії 28-ї армії Південного 

фронту – інф.)  

вул. Підгорна, 64-а 1906 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р. 

141.  2217 

Будинок, в якому жили Марія 
Олександрівна та Ганна Іллівна 

Ульянови. 1911 р. (згідно 

рішення, паспорта, 1982 р.) / 
Житловий будинок купця Ісаєва 

– інф. 

вул. Гостинна (кол. вул. 
Свердлова), 21 

 

1909 - 1910 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 434 від 
23.11.1985 р 

142.  
1119 

(17-Р) 

Будинок-квартира Ульянових, 

де жили мати В.І. Леніна з 
дочкою у 1911 р. (згідно 

рішення) / Будинок, у якому 

жили М.О. Ульянова та Г.І. 

Ульянова (згідно паспорта, 1975 
р.) / Житловий будинок 

хліботорговця Куппа – інф.  

вул. Університетська 

(кол. вул. Ульянових), 9 
 

1911р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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143.  46  

Будинок Першої Бердянської 

Ради /10 грудня 1917 р. – 
квітень 1918 р./ (згідно рішення) 

/ Будинок, в якому проходили 

засідання Першої Бердянської 
більшовицької Ради робітничих, 

селянських і солдатських 

депутатів (згідно паспорта, 1976 

р.) 

вул. Університетська 

(кол. вул. Ульянових), 39 
 

10.12.1917- 

18.04.1918 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

144.  1730 

Пам`ятник на честь 150-річчя 

порту. 1980 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1982 р.)  

вул. Горького 13/7 

 

 1830 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р 

145.  
1120 

(18-Р) 

Будинок колишнього 

чотирикласного училища, де 

жила мати В.І. Леніна з дочкою 

у 1911 році (згідно рішення) / 
Будинок, в якому жили М.О. 

Ульянова та Г.І. Ульянова 

(згідно паспорта, 1975 р.) 

вул. Володимира 

Хавкіна (кол. вул. 

Фрунзе), 2/3 

1911 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

146.  50 

Будинок червоних партизанів, 
відбивших атаку махновської 

банди 12 грудня 1920 р. (згідно 

рішення) /  Будинок, в якому 
знаходився оборонний пункт 

червоних партизанів (згідно 

паспорта, 1976 р.) 

вул. Земська (кол. вул. 
Червона), 18 

1871-1918 рр., 
1920 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

147.  
1118 

(16-Р) 

Будинок лейтенанта Шмідта 
П.П., де він жив у 90-х роках 

ХІХ ст. (згідно рішення) /  

Будинок, в якому жив Шмідт 

(згідно паспорта, 1975 р., 
керівник  повстання на крейсері 

«Очаків» - інф.) 

вул. Шмідта, 8 1876-1880 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

148.  55 Могила командира На території 1876-1948 рр. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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партизанського загону 

періоду громадянської війни 

Голіка Г.З. (1876-1948) 

цивільного кладовища значення 10.02.1971 р. 

149.  135  

Пам`ятник воїнам-
односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення, паспорта, 1974 р.) 

с. Нововасилівка, у 
центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

150.  1732 

Пам`ятник І.І. Бродському 
(згідно рішення, паспорта, 1982 

р., радянському художнику – 

інф.) 

вул. К. Маркса, 29 
 

1884-1939 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№354 від 23.10. 
1984 р. 

151.  60 

Пам`ятник О.С. Пушкіну. Автор 
Нерада (згідно рішення) / 

Пам`ятник О.С. Пушкіну (згідно 

паспорта, 1976 р., російському 
поету – інф.) 

парк ім. Пушкіна 1799-1837 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

152.  1282 

Пам`ятник членам І Бердянської 

Ради.1918 р. (згідно рішення) / 

Пам`ятник членам Першої 
Бердянської Ради (згідно 

паспорта, 1977 р.) 

пл. Першої Бердянської 

Ради 

1918 р. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

153.  2466 

Пам’ятний знак Герою 

Радянського Союзу Є.М. 

Руднєвій (згідно рішення) / 
Пам`ятник Руднєвій Є.М. - 

Герою Радянського Союзу 

(згідно паспорта) 

пр. Праці,24 1920-1944 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р. 

154.  1296 

Пам`ятник П.П. Шмідту (згідно 
рішення, паспорта, 1977 р., 

керівнику повстання на крейсері 

"Очаків" – інф.) 

пр. Праці, парк ім. П. П. 
Шмідта 

1867-1906 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

155.  59 

Пам`ятник П.Д. Осипенко 
/1907-1939 р.р./ Автор Носенко 

М.І. (згідно рішення) / 

Пам`ятник П.Д. Осипенко 
(згідно паспорта, 1976 р.) 

Привокзальна площа, пр. 
Пролетарський, між № 

208 - № 210 

1907-1939 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 
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місто Енергодар 
  

№  

п/п 

Охо-

рон-
ний № 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 
рішення про 

взяття на 

держоблік 

156.  4306 

Братська могила радянських 
воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1994 р.). 

Кількість похованих невідома 

вул. Воїнів-
інтернаціоналістів 

1943 р.,  
1996 р. -

перепохован   

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 67 від 
13.02.1997 р 

157.  1509 

Пам`ятний знак на честь 
Запорізької ДРЕС. 1970 р. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 

р.) 

за 1,6 км на південний 
захід від міста 

  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р 
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місто Мелітополь 

№  

п/п 

Охо-

рон-
ний № 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 
рішення про 

взяття на 

держоблік 

158.  68  

Пам’ятний обеліск. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Пам`ятник 

працівникам заводу ім. 

Воровського (згідно паспорта, 
1975 р, загиблим працівникам – 

інф.)  

вул. Гетьмана 
Сагайдачного (кол. вул. 

Фрунзе), 57, на території 

заводу  

 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

159.  70 

Братська могила радянських 

воїнів. Період Великої 
Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Братська могила 

радянських воїнів (згідно 
паспорта, 2016 р.). 

Поховано 725 чол.  

вул. Героїв Крут (кол. 

вул. Піонерська), на 
кладовищі Червоної 

Гірки 

1943 р., 1978 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

160.  1308 

Пам`ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 рр. 
(згідно рішення, паспорта 1977 

р., робітникам заводу 

«Автогідроагрегат» - інф.)  

вул. Інтеркультурна 

(кол. вул. 
Дзержинського), 21, на 

території заводу 

 «Автогідроагрегат»  

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

161.  1305 

Пам`ятник загиблим 
робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта 1977 

р., робітникам виробничого 

об’єднання «Райдуга» - інф.)  

вул. Інтеркультурна 
(кол. вул. 

Дзержинського), 32, на 

території виробничого 

об`єднання 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

162.  1307 

Пам`ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта 1977 

р.,  робітникам заводу ім. 23 

вул. Інтеркультурна 

(кол. вул. 

Дзержинського), 77, на 

території заводу 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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Жовтня - інф.)  

163.  1306 

Пам`ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта 1977 
р., робітникам компресорного 

заводу  - інф.)  

вул. Героїв України (кол. 

вул. Кірова), 210, біля 

заводоуправління 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

164.  84 

Пам`ятник героям-

підпільникам. Період Великої 
Вітчизняної війни (згідно 

рішення) / Пам’ятник 

підпільникам (згідно паспорта, 
2016 р.) 

на розі вул. Героїв 

України (кол. вул. 
Кірова) та пр. Б. 

Хмельницького 

1941-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

165.  
1096 

(6-С) 

Меморіальний комплекс – 

братське кладовище. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
Автори Фуженко, Грицюк, 

Спинович, Сніцарев (згідно 

рішення) / Військове кладовище 

(згідно паспорта, 1975 р., 
 – братська могила (1) борців за 

встановлення радянської влади 

(поховано біля 40 чол.);   
- братські могили (7) радянських 

воїнів; 

- індивідуальні могили 

радянських воїнів (40), серед 
яких поховані Абдалієв К., 

Байбулатов І. А.,  

Зіндельс А. М., Корбут П. Ю.,  
Сопін І. І., Сухов В. А.,  

Фролов М.І. - Герої Радянського 

Союзу – інф.).  
Поховано понад 2 тис.чол.  

вул. Героїв України (кол. 

вул. Кірова)  

1918 р., 1943 р., 

перепох. –  

1946 р., 1947 р., 
1965 р., 1968 р., 

1971 р., 2001 р. 

 

 
 

1908-1943 рр., 

1912-1943 рр., 
1915-1943 рр., 

1908-1944 рр., 

1917-1943 рр., 

1912-1943 рр., 
1911-1943 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

166.  1304 

Пам`ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

вул. Лінійна, 4, на 

території локомотивного 

депо ст. Мелітополь 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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р., робітникам локомотивного 

депо станції Мелітополь – інф.)  

 

167.  67 

Будинок Першого З’їзду Рад. 
Період громадянської війни 

(згідно рішення) / Будинок, в 

якому проходив 1-й 
Мелітопольський повітовий 

з`їзд Рад робітничих, 

солдатських та селянських 
депутатів  і І-й з`їзд 

Комуністичних осередків 

Мелітопольського повіту (згідно 

паспорта, 1975 р.) 

вул. Гетьманська (кол. 
вул. Леніна), 10 

1918 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

168.  1309 

Пам`ятник загиблим викладачам 

та студентам. 1941-1945 

рр.(згідно рішення, паспорта, 

1977 р., педагогічного інституту 
– інф.) 

вул. Гетьманська (кол. 

вул. Леніна), 20, біля 

корпусу № 1 

Мелітопольського 
державного 

педуніверситету  

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

169.  1302 

Будинок, в якому засідав 

виконком Мелітопольської Ради 
робітничих і солдатських 

депутатів, військово-

революційний комітет. 1917-
1919 рр. (згідно рішення, 

паспорта, 1980 р.)  

вул. Гетьманська (кол. 

вул. Леніна), 87 

1917-1919 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

170.  1301 

Будинок, в якому 

розміщувались військово-
революційний комітет і штаб 

Червоної Гвардії. 1917 р. (згідно 

рішення, паспорта, 1977 р.) 

вул. О. Невського, 31 

 

1917 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

171.  66 

Будинок Першої Ради. Період 
Великої Жовтневої 

соціалістичної революції (згідно 

рішення) / Будинок, в якому 

відбулось засідання першої Ради 

вул. Михайла 
Грушевського (кол. вул. 

К. Маркса), 20 

1917 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 
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робітничих та солдатських 

депутатів (згідно паспорта, 1975 
р.) 

172.  
1123 

(21-Р) 

Могила генерал-лейтенанта 

А.Д. Штевнєва. Період Великої 

Вітчизняної війни. Автор 
Шарфутдінов (згідно рішення) / 

Могила  генерал-лейтенанта 

Штевнєва А. Д. (згідно 
паспорта, 1975 р.) 

в парку залізничників 1898 – 1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

173.  69  

Пам’ятний обеліск. Період 

Великої Вітчизнян. війни 

(згідно рішення) /  Меморіал на 
честь робітників моторного 

заводу, загиблих в роки Другої 

світової війни 
(згідно паспорта, 2016 р.) 

вул. Каховське шосе, 17, 

перед адміністративним 

будинком 
Мелітопольського 

моторного заводу 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

174.  1303 

Пам’ятник співробітникам та 

студентам Мелітопольського 

інституту механізації сільського 

господарства. 1941-1945 р.р. 
(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) 

пр. Б. Хмельницького, 

18, перед головним 

корпусом ТДАТУ 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

175.  82 

Пам`ятник Герою Радянського 

Союзу О.М. Перепелиці. Автор 
Малахов (згідно рішення) /  

Пам`ятник Перепелиці О.М. –  

Герою Радянського Союзу 
(згідно паспорта, 2016 р.) 

вул. Чайковського, 53, 

на території ДНЗ 
«Мелітопольський 

професійний ліцей 

залізничного 
транспорту» 

1918-1942 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

176.  81 

Будівля вокзалу залізничної 

станції. Період громадянської 

війни (згідно рішення) / 

Місце розташування штабу 

Південного фронту (згідно 

паспорта) 

м. Мелітополь, 

вул. Фрунзе, вокзал 

ст. Мелітополь 

Придніпровської 

залізниці 

1920 р., 1960 

р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

177.  1318 Пам`ятник І.В. Мічуріну (згідно вул. Вакуленчука, 99, на 1855-1935 рр. Монументальне Місцевого № 580 від 
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 рішення, паспорта, 1986 р., 

радянському біологу - інф.)  

території НДІ 

зрошувального 
садівництва 

мистецтво значення 22.12.1982 р. 

178.  1319 

Пам`ятник О.С. Пушкіну (згідно 

рішення, паспорта, 1977 р, 

російському поету – інф.) 

вул. Гетьманська (кол. 

вул. Леніна), 20, біля 

корпусу № 1 МДПУ 
ім. Б. Хмельницького 

1799-1837 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

179.  80 

Пам`ятник М. Горькому. 

Масова копія (згідно рішення) / 

Пам’ятник М. Горькому (згідно 
паспорта, 1975 р., російському 

письменнику – інф.) 

парк ім. Горького 1868-1936 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

180.  77 

Пам`ятник Б. Хмельницькому. 

Автор архітектор Шарфутдінов. 
1954 р. / Пам’ятник Б. 

Хмельницькому (згідно 

паспорта, 1975 р.,гетьману 
України – інф.) 

пл. Хмельницького            1595-1657 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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місто Токмак 

№  

п/п 

Охо-

рон-
ний № 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 
рішення про 

взяття на 

держоблік 

181.  90  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1974 р., група 
братських могил (2) радянських 

воїнів – інф.).  

Поховано 27 чол.  

вул. Василя Вишиваного 
(кол. вул. 

Володарського) 

 

1943 р., 1949 р., 
1969 р., 1972 р., 

2003 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

182.  1330 

Братська могила радянських 
льотчиків. 1943 р. (згідно 

рішення, паспорта, 1978 р.) 

Поховано – 30 чол.  

вул. Горького, 
Пушкінське кладовище 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

183.  1333 

Група могил радянських воїнів. 

1943 р. (згідно рішення, 
паспорта, 1978 р.) 

вул. Горького, 

Пушкінське кладовище 
 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

184.  1334 

Пам’ятник загиблим 

робітникам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 

р., робітникам дизелебудівного 
заводу – інф.)  

вул. Володимирська 

(кол. вул. Леніна), біля 

управління 

дизелебудівного заводу 
С.М. Кірова 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 



34 

 

185.  89  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила партизанів і жертв 

фашизму (згідно паспорта, 1974 
р.). 

Поховано 166 чол.  

парк дизелебудівного 

заводу ім. С. М. Кірова 

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

186.  1331 

Група могил радянських воїнів. 

1943 р. (згідно рішення, 
паспорта, 1978 р.) / Група 

братських могил (22) 

радянських воїнів та група 

могил (6) радянських воїнів – 
інф. 

Поховано 93 чол. 

вул. Таврійська, 

Ладієвське кладовище 
 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

187.  1742 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 
паспорта, 1982 р.) 

Поховано 7 чол.  

вул. Привокзальна, біля 

залізничної станції 
Великий Токмак 

Придніпровської 

залізниці 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р 

188.  1328 
Пам`ятник комсомольцям.1920 
р. (згідно рішення, паспорта, 

1978 р.)  

вул. Привокзальна 
 

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

189.  
1124 

(22-Р) 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів, в якій 

поховано Героя Радянського 
Союзу Гришунов Є. М. (згідно 

паспорта, 1975 р.). 

Поховано 94 чол.  

вул. Центральна (кол. 

вул. Революційна), в 
сквері  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р 

190.  1336 

Пам`ятник танкістам. 1941-1945 
рр. (згідно рішення, паспорта, 

1978 р.)  / 

Меморіал загиблим токмачанам 

– інф. 

вул. Центральна (кол. 
вул. Революційна), 57 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 
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191.  1744 

Пам’ятник трудової слави. 1982 

р. (згідно рішення, паспорта, 
1983 р.) / Пам'ятник на честь 

100-річчя дизелебудівного 

заводу –  інф. 

вул. Центральна (кол. 

вул. Революційна), 5, 
біля будівлі управління 

дизелебудівного заводу 

С.М. Кірова 

1882-1982 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.11.1984р. 

192.  2219 

Братська могила партизан 1920 
р. (згідно рішення, паспорта, 

1982 р.) 

Поховано 9 чол.  

вул. Степова, на 
центральному кладовищі 

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 434 від 
22.11.1985 р. 

193.  1332 

Група братських могил 
радянських воїнів. 1943 р. 

(згідно рішення) / Група 

братських могил (2) радянських 
воїнів та могила  Героя 

Радянського Союзу Матюха П. 

І. (згідно паспорта) 

Поховано 10чол.та1чол. 

вул. Степова, на 
громадянському 

кладовищі 

 

1943 р.,            
1911-1980 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

194.  91  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1974 р., та 

могила невідомого солдата – 

інф.). 
Поховано 228 чол.та 1 чол. 

вул. Чехова 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.71р. 

195.  88  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизнян. війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1974 р.). 

Поховано 220 чол.  

вул. 14 вересня, біля 

ЗОШ № 4 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.71р. 

196.  1325 

Будинок, в якому була 
організована Великотокмацька 

Рада робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів. 

1919 р. (згідно рішення, 

вул. Шевченка, 3 1919 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 
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паспорта, 1978 р.) 

197.  1335 

Пам'ятник  комісару 

партизанського загону І.К. 

Щаві. 1903-1943 рр. (згідно 
рішення, паспорта, 1978 р.) 

вул. Шевченка, 36 1941-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

198.  1329 

Пам’ятник трудової слави. 1931 

р. (згідно рішення, паспорта, 

1978 р.) / Трактор «Універсал» 
(на честь заснування 

Великотокмацької МТС) – інф. 

вул. Степова, 4 

 

1931 р. Пам’ятка науки і 

техніки 
Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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Бердянський район 

№  

п/п 

Охо-

рон-
ний № 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 
рішення про 

взяття на 

держоблік 

199.  127  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів і 

пам’ятник воїнам-
односельчанам. 1943, 1941-1945 

(згідно паспорта 1984 р.) / 

Братська могила радянських 
воїнів, пам`ятник воїнам-

односельцям та пам`ятники 

Кравченку В.І. і Потапенку М.С. 
- Героям Радянського Союзу, 

уродженцям селища - інф. 

Поховано 72 чол.  

смт. Андріївка, 
Андріївська сел/р, в 

центрі селища 

1941 - 1945 рр., 
1960 р. - 

перепох.,  

1924 – 1982 рр., 

1913 - 1943 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

200.  1760 

Братська могила радянських 
воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта 1983 р.) 

Поховано 4 чол.  

смт. Андріївка, 
Андріївська сел/р, на 

кладовищі  

1941 р., 1982 р. 
- перепох.   

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 354 від 
23.10.1984 р. 

201.  1361 
Пам`ятник воїнам-
односельчанам (згідно рішення, 

паспорта 1978 р.) 

смт. Андріївка, 
Андріївська сел/р, вул. 

Чубарова 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р 

202.  129  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1975 р.). 

 Поховано 40 чол.  

с. Андрівка, Андрівська 

с/р, біля школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 
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203.  131  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1974 р.). 
Кількість похованих невідома 

с. Андрівка, Андрівська 

с/р, біля дитячого садка 

1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

204.  1350 

Могила члена І Бердянської 

Ради.  М.П. Кіорпе 1885-1918 

р.р. (згідно рішення, паспорта 
1980 р.) 

с. Андрівка, Андрівська 

с/р, на кладовищі  

1885 - 1918 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

205.  1352 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта 1975 р.) 
Поховано 3 чол.  

с-ще Бердянське, 

Червонопільска с/р, біля 

клубу 

1943 р., 

перепох. - 

1963р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

206.  141  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) /  Братська 
могила борців за радянську 

владу та радянських воїнів. 

1918, 1920, 1943 (згідно 

паспорта 1983 р.) / Група 
братських могил (2) борців за 

встановлення радянської влади 

та радянських воїнів - інф. 
Поховано 13 чол.   

с. Берестове, 

Берестівська с/р, біля 

школи 

1918 р., 1920 р., 

1943 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

207.  142  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) /  Братська 
могила радянських воїнів та 

пам’ятний знак на честь  воїнів-

односельців (згідно паспорта) 

Поховано 16 чол.  

с. Берестове, 

Берестівська с/р, біля 

клубу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

208.  139  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Група 

братських могил борців за 

с. Берестове, 

Берестівська с/р, в 

центрі села 

1943 р., 1945р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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встановлення радянської влади 

та радянських воїнів (згідно 
паспорта) 

Поховано 14 чол.  

209.  2223 

Братська могила працівників 

міліції. 1921 р. (згідно рішення, 
паспорта 1974 р.)  

Поховано 2 чол.  

с. Деревецьке, 

Червонопільська с/р, на 
кладовищі 

1921 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 

210.  140  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
(згідно рішення) / Братська 

могила членів першої волосної 

Ради (згідно паспорта 1974 р.). 
Поховано 6 чол.  

с. Деревецьке, 

Червонопільська с/р, на 
кладовищі 

1918 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

211.  146  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1974 р). 

Поховано 10 чол.  

с. Дмитрівка, 

Дмитрівська с/р, в парку 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

212.  3960 

Пам'ятник воїнам – землякам, 

загиблим в роки Великої 
Вітчизняної війни /1941-1945 

рр./ (згідно рішення) / 

Пам`ятник загиблим 
односельцям (згідно паспорта, 

1990 р.) 

с. Дмитрівка, 

Дмитрівська с/р, в центрі 
села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

2.07.1992 р 

213.  130  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1974 р.). 
Поховано 370 чол  

с. Долинське, Долинська 

с/р, в центрі села 

1941 р., 1968 р. 

-перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

214.  1353 

Братська могила радянських 

воїнів. 1941 р. (згідно рішення)  

/ Братська могила радянських 

с. Іванівка, Андріївська 

сел/р, на кладовищі 

1943 р., 1947 р. 

- перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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воїнів. 1943 р. (згідно паспорта 

1978 р.) 
Поховано 4 чол.  

215.  1127  

Захар’ївська фортеця XVIII ст. ( 

згідно рішення) / Залишки 

Захар’ївської фортеці. XVIII ст. 
(згідно паспорта 1974 р) 

 

с. Калайтанівка, Карло-

Марксівська с/р, на 

південь від села 

1770 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

216.  134  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1975 р.). 
Поховано 14 чол  

с. Троїцьке (кол. с. 

Карла Маркса), Карло-
Марксівська с/р, в парку 

1943 р., 1965 р. 

- перепох.   
 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

217.  1362 

Пам`ятник воїнам-односельцям. 

1941-1945 рр. (згідно рішення, 

паспорта 1978 р.) 

с. Троїцьке (кол. с. 

Карла Маркса), Карло-

Марксівська с/р, в центрі 
села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

218.  148  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1974р.). 

Поховано 38 чол.  

с. Куликівське, 

Новопетрівська с/р, за 

0,2 км на південний 

захід від Куликової 
балки 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

219.  136  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам`ятник воїнам-односельцям 
(згідно паспорта 1975 р.). 

Поховано 11 чол.  

с. Азовське (кол. с. 

Луначарське), 
Луначарська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

220.  124  

Місце розстрілу членів 1-ї 

Бердянської Ради  24 квітня 
1918 р. Автор – головний 

архітектор м. Бердянська Сєров 

Ю.Д. (згідно рішення) / 

с. Азовське (кол. с. 

Луначарське), Куца 
балка 

23.04.1918 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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Пам’ятник членам першої 

Бердянської більшовицької ради 
(згідно паспорта 1975 р.) 

221.  143  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів. 

(згідно паспорта 1974 р.) 

Поховано 13 чол.  

с. Миколаївка, 

Миколаївська с/р, в 

парку 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

222.  1363 
Пам'ятник воїнам–односельцям 
1941-1945. (згідно рішення, 

паспорта 1978 р.) 

с. Миколаївка, 
Миколаївська с/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

223.  132  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів. 

(згідно паспорта 1974 р.) 
Поховано 10 чол.  

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, біля 
школи. 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

224.  1126  

Петрівська фортеця  XVIII ст. 

(згідно рішення) / Залишки 

Петрівської фортеці. XVIII ст. 

(згідно паспорта 1974 р.) 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, на 

березі Азовського моря 

1770 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

225.  1761 

Пам'ятник воїнам–

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення) / 

Пам’ятник загиблим 
односельчанам (згідно паспорта, 

1983 р.) 

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

226.  144  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
(згідно рішення) / Братська 

могила борців за встановлення 

радянської влади, радянських 
воїнів та пам`ятник воїнам-

односельцям. 

Кількість похованих невідома. 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, в 
парку 

1918 р., 

1941–1945 рр., 
1967 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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227.  145  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
(згідно рішення) /  

Меморіальний комплекс 

загиблим односельчанам і 
братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта 1990 р.) / 

Братська могила радянських 

воїнів та пам`ятник воїнам-
односельцям – інф. 

Поховано 26 чол.  

с. Осипенко, 

Осипенківська с/р, в 
центрі села, в парку 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

228.  125  

Братська могила. Період 

громадянської війни (згідно 
рішення) / Братська могила 

червоних курсантів і членів 

ревкому (згідно паспорта 1974 
р.). 

Поховано близько 40 чол. 

с. Осипенко, 

Осипенківська с/р, вул. 
Осипенко, в парку 

1920р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

229.  1360 

 Могила кавалера трьох орденів 

Слави Перетятька Г.І., 1920-
1946 р.р. (згідно рішення, 

паспорта 1990 р.) 

с. Осипенко, 

Осипенківська с/р, на 
кладовищі 

1920-1946 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

230.  2481 

Пам’ятний знак Герою 

Радянського Союзу 
П.Д.Осипенко. (згідно рішення, 

паспорта 1990 р.) 

с. Осипенко, 

Осипенківська с/р, на 
в’їзді в село 

 

1907-1939 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р 

231.  1354 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943(згідно рішення, 
паспорта 1975 р.) 

Поховано 5 чол. 

с. Полоузівка, 

Андрівська с/р, на 
кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

232.  1355 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 
паспорта 1978 р.)  

Поховано 8 чол.  

с. Радивонівка, 

Миколаївська с/р, на 
кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

233.  1356 
Братська могила радянських 

воїнів, 1943 р. (згідно рішення) / 

с. Софіївка, Андріївська 

сел/р, на кладовищі 

1919 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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Братська могила 

червоноармійців (згідно 
паспорта 1990 р). 

Поховано 19 чол. 

234.  133  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів та 

голови Старопетрівської 
сільради (згідно паспорта 1974 

р.).  

Поховано 13 чол.  

с. Старопетрівка, 

Новопетрівська с/р, біля 
школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

235.  138  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1974 р.). 
Поховано 16 чол.  

с. Трояни, Андрівська 
с/р, біля школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

236.  128  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) /  Братська 
могила воїнів громадянської 

війни, 1920. (згідно паспорта 

1974 р.) / Братська могила 
радянських моряків.  

Поховано 268 чол.  – інформ. 

 

с. Успенівка, 

Андріївська сел/р, на 

кладовищі 

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

237.  147 

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1974 р.). 
Поховано 14 чол.  

с. Червоне Поле, 
Червонопільська с/р, 

біля траси Рені-Ростов 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

238.  1364 

Пам'ятник загиблим воїнам-

односельчанам. 1941-1945 ( 

згідно рішення, паспорта 1975 

с. Червоне Поле, 

Червонопільська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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239.  1359 

Пам’ятник командуючому 18-ї 

армії генерал-лейтенанту 

Смирнову А.К., 1895-1941 р.р. 
(згідно рішення) / Пам'ятник 

генерал – лейтенанту Смирнову 

А.К. (згідно паспорта 1978 р.) 

с. Шевченкове, 

Долинська с/р, в центрі 

села 

1895-1941 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

240.  1765 
Пам`ятник Т.Г. Шевченку 
(згідно рішення, паспорта, 1983 

р.) 

с. Берестове, 
Берестівська с/р, біля 

клубу 

1814-1861 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 354 від 
23.10.1984 р. 

241.  1357 

Пам`ятник Герою Радянського 

Союзу П.Б. Локтіонову. 1921-
1944 р.р. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.) 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, в 
центрі села 

1919-1944 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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Більмацький район 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

242.  472 

Братська могила  радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 

односельцям (згідно облік. 
картки, 2013 р.).                             

Поховано 28 чол. 

смт. Більмак (кол. смт. 

Куйбишеве), 

Куйбишевська сел/р, 
вул. Шкільна 

1941 - 1945 рр., 

1979 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

243.  471 

Меморіальний комплекс на 

честь радянських воїнів:                          
- братська могила радянських 

воїнів;                                                

- пам`ятник загиблим воїнам - 
землякам;                                         

- пам'ятники  Баранову В.А., 

Голубу І.П; Гришку К.А., 

Дем'яненку І.М., Коновалову 
В.К., Задорожному Я.С., 

Підтикану І. Д; Реві І.М., Снітку 

І.М. Карацупі М.Ф. - Героям 
Радянського Союзу; 

- Пам’ятники Міщенку Г. А., 

Демченку С.М. та Дузю І.П. – 
повним кавалерам ордену слави, 

пам`ятник воїнам загиблим в 

Афганістані (згідно облік. 

картки, 2013 р.).                                                     
Поховано 44 чол. 

смт. Більмак (кол. смт. 

Куйбишеве), 
Куйбишевська сел/р, 

вул. Центральна (кол. 

вул. Леніна) 

1941 - 1945 рр., 

1973 р.,  
1979 - 1989 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

244.  1525 

Братська могила  борців за 

радянську владу (згідно облік. 

картки, 2013 р.).                      
Поховано 11 чол. 

смт. Більмак (кол. смт. 

Куйбишеве), 

Куйбишевська сел/р, на 
кладовищі 

1918 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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245.  460 

Братська могила підпільників 

(згідно облік. картки, 2013 р.) 
Поховано 13 чол. 

смт. Більмак (кол. смт. 

Куйбишеве), 
Куйбишевська сел/р, на 

кладовищі 

1942 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

246.  478 

Могила Ключова Г.  - гвардії 

майора (згідно облік. картки, 
2013 р.) 

смт. Більмак (кол. смт. 

Куйбишеве), 
Куйбишевська сел/р, 

біля школи 

1913 - 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

247.  1943 

Пам'ятник жертвам фашизму 

(згідно облік. картки, 2013 р.) 
 

смт. Більмак (кол. смт. 

Куйбишеве), 
Куйбишевська сел/р, на 

території районної 

лікарні 

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984р 

248.  470 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно облік. картки, 

2013 р.)                                       

Поховано 14 чол. 

смт. Більмак (кол. смт. 
Куйбишеве), 

Куйбишевська сел/р, на 

території лісництва 

 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

249.  1533 

Братська могила жертв 
фашизму (згідно облік. картки, 

2013 р.)                                     

Поховано 47 чол. 

с. Березівка, 
Новоукраїнська с/р, за 3 

км на захід від села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

250.  464 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно облік. картки, 

2013 р.)                                          

Поховано 25 чол. 

с. Березівка, 
Новоукраїнська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

251.  458 

Братська могила  борців за 
радянську владу, радянських 

воїнів та пам'ятники воїнам - 

односельцям і Підтикану І. Д.- 

Герою Радянського Союзу 
(згідно облік. картки, 2013 р.)                                            

Поховано 92 чол. 

с. Білоцерківка, 
Білоцерківська с/р, в 

центрі села 

1918 р.,  
1941 - 1945 рр., 

1959 р. - 

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

252.  1941 

Пам'ятник на честь радянських 

воїнів (згідно облік. картки, 
2013 р.) 

с. Білоцерківка, 

Білоцерківська с/р, вул. 
Леніна, в сквері 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984р 

253.  466 Група братських могил (2) с. Більманка, 1920 р.,  Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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червоноармійців і радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 
односельцям (згідно облік. 

картки, 2013 р.)                              

Поховано 22 чол. 
червоноармійці та 131 

радянський воїн 

Більманська с/р, біля 

будинку культури 

1941 - 1945 рр., 

1967 р. – 
перепох. 

значення 10.02.1971р. 

254.  467 

Братська могила радянських 

воїнів   (згідно облік. картки, 
2013 р.)                                       

Поховано 16 чол. 

с. Більманка, 

Більманська с/р, біля 
будинку залізничної 

станції 

жовтень 1941 

р., 1943 р., 
1975 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

255.  484 

Братська могила 

червоноармійців.                          
Поховано 18 чол. 

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, на 
кладовищі 

1918-1920 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

256.  1532 

Братська могила  радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 

односельцям (згідно облік. 
картки, 2013 р.).                            

Поховано 165 чол. 

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, вул. 

Шевченка, біля церкви 

1941 - 1945 рр., 

1959 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

257.  477 

Братська могила  радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 

односельцям (згідно облік. 
картки, 2013 р.).                              

Поховано 9 чол. 

с. Вершина, Вершинська 

с/р, біля школи 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

258.  453 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облік. картки, 
2013 р.)                                        

Поховано 175 чол. 

с. Вершина Друга, 

Смирновська с/р, біля 
клубу 

1941 р., 1943 р. 

1957 р. -  
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

259.  1536 

Пам'ятник Задорожному Я. С. - 

Герою Радянського Союзу 
(згідно облік. картки, 2013 р.) 

с. Вершина Друга, 

Смирновська с/р, біля 
школи 

1912 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

260.  2506 

Місце загибелі бригадних 

комісарів Міронова О. М., 

Новохатнього Н. П. та 
полкового комісара Міркіна П. 

П. (згідно облік. картки, 2013 р.) 

с. Вершина Друга, 

Смирновська с/р, за 3 км 

на захід від села 

1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 №474 від 

31.12.1986 
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261.  1937 

Меморіальний комплекс на 

честь радянських воїнів:                            
- братська могила радянських 

воїнів;                                                        

- пам`ятник загиблим воїнам - 
односельцям;                                       

- пам'ятник Гурову К. А. - 

генерал - лейтенанту (згідно 

облік. картки, 2013 р.)                                  
Поховано 21 чол. 

с. Гусарка, Гусарківська 

с/р, в центрі села, біля 
будинку культури 

1941 - 1945 рр.,  

1901 - 1943 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984р 

262.  1936 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облік. картки, 

2013 р.).                                        
Поховано 7 чол. 

с. Бережне (кол. с. 

Десятиріччя Жовтня), 

Більманська с/р, на 
кладовищі. 

1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984р. 

263.  1531 

Група братських могил (2) 

радянських воїнів (згідно облік. 

картки, 2013 р.).                                        
Поховано 235 чол. 

с. Зелений Гай, 

Зразківська с/р, на 

околиці села 

1941 р.,  

1943 р., 2008 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

264.  459 

Братська могила радянських 

воїнів та пам’ятник воїнам-

односельцям (згідно облік. 
картки, 2013 р.).                                         

Поховано 505 чол. 

с. Зразкове, Зразківська 

с/р, вул. Центральна 

(кол. вул. Леніна) 

1941 р.,  

 1948 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

265.  493 

Пам'ятник загиблим воїнам – 

односельцям (згідно облік. 
картки, 2013 р.) 

с. Зразкове, Зразківська 

с/р, в центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

266.  485 

Братська могила  радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 

односельцям (згідно облік. 
картки, 2013 р.).                                

Поховано 18 чол. 

смт. Комиш - Зоря, 

Комиш - Зорянська 

сел/р, вул. Вокзальна, 
біля будинку культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

267.  482 

Братська могила  радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 
односельцям (згідно облік. 

картки, 2013 р.).                             

Поховано 120 чол. 

с. Ланцеве, Ланцівська 

с/р, біля школи. 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р 



49 

 

 

268.  1522 

Земляні укріплення 

Олексіївської фортеці (згідно 

облік. картки, 2013 р.). 

с. Ланцеве, Ланцівська 

с/р, за 0,5 км на північ 

від села 

70 - 80-ті рр. 

18 ст. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

269.  491 

Пам'ятник загиблим воїнам – 
односельцям (згідно облік. 

картки, 2013 р.) 

с. Мар'янівка, 
Мар'янівська с/р, в 

центрі села, біля 

будинку сільради 

1941 - 1945рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

270.  486 
Могила Безручка І. С. – 
радянського воїна (згідно облік. 

картки, 2013 р.) 

с. Новокам'янка, 
Благовіщенська с/р, в 

центрі села 

1916 - 1943 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

271.  473 

Братська могила борців за 

радянську владу, радянських 
воїнів та пам'ятник воїнам – 

односельцям (згідно облік. 

картки, 2013 р.).                                   
Поховано 41 чол. 

с. Новоукраїнка, 

Новоукраїнська с/р, біля 
школи  

1918 р., 

 1941 - 1945 рр., 
1973р. -

перепохов.   

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

272.  1538 

Пам'ятник Баранову В. А. - 

Герою Радянського Союзу 

(згідно облік. картки, 2013 р.) 

с. Новоукраїнка, 

Новоукраїнська с/р, біля 

будинку культури  

1914 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

273.  1539 
Пам'ятник Снітку І. М. - Герою 
Радянського Союзу (згідно 

облік. картки, 2013 р.) 

с. Новоукраїнка, 
Новоукраїнська с/р,  біля 

будинку культури 

1904 - 1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

274.  455 

Група братських могил (2) 

радянських воїнів (згідно облік. 
картки, 2013 р.).                         

Поховано 480 чол. 

с. Олексіївка, 

Смирновська с/р, на 
кладовищі 

1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

275.  1530 

Братські могили радянських 

воїнів (2), пам'ятники               
Дем'яненку І. М. і                              

Карацупі М. Ф. - Героям 

Радянського Союзу та пам'ятник 
воїнам - односельцям (згідно 

облік. картки, 2013 р.).                               

Поховано 220 чол. та 37 чол. 

с. Олексіївка, 

Смирновська с/р, в 
центрі села, вул. 

Юрченка 

1941 - 1945 рр., 

1978 р., 2008 р. 
– перепох., 

2013 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

276.  479 Братська могила радянських с. Очеретувате, 1943 р., 1953 р. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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воїнів (згідно облік. картки, 

2013 р.)                                         
Поховано 14 чол. 

Вершинська с/р, в центрі 

села 

– перепох. значення 10.02.1971р. 

277.  489 

Пам'ятник воїнам – 

односельцям (згідно облік. 

картки, 2013 р.) 

с. Сміле, Смілівська с/р, 

біля будинку культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

278.  1526 

Братська могила 
червоноармійців і радянських 

воїнів (згідно облік. картки, 

2013 р.).                                         
Поховано 52 чол. 

с. Смирнове, 
Смирновська с/р, на 

кладовищі 

1920 р.,  
1941р.,  

перепох. - 

1968р.,  
1973р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

279.  454 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облік. картки, 

2013 р.).                                          
Поховано 195 чол. 

с. Смирнове, 

Смирновська с/р, біля 

сільської ради 

1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

280.  1147  

Меморіальний комплекс на 

честь загиблих генералів 18-ї 

армії та могила Смирнова А. К. 
-  генерал - лейтенанта (згідно 

облік. картки, 2013 р.) 

Поховано: 2009 р. – 15 чол., 

2012 р. – 2 чол. 

с. Смирнове, 

Смирновська с/р, в 

центрі села 

1941 р.,  

1949 р. - 

перепох.  
1895 – 1941 рр., 

2009 р. –

перепох., 2012 

р. – перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

281.  1542 

Місце загибелі командуючого 

18-ї армії генерал - лейтенанта 

Смирнова А. К. (згідно облік. 

картки, 2013 р.) 

с. Смирнове, 

Смирновська с/р, за 3 км 

на південь від села 

8.10.1941р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

282.  463 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облік. картки, 

2013 р.).                                         

Поховано 31 чол. 

с. Трудове, 

Куйбишевська сел/р., 

біля адмінбудівлі 

щебеневого заводу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

283.  1146  

Меморіальний комплекс на 

честь загиблих радянських 

воїнів:                                                 

- братська могила радянських 
воїнів, серед яких похований 

Титов О. С. - генерал майор; 

с. Титове, Титовська с/р, 

в центрі села 

1941 - 1945 рр., 

1957 р., 1973 р. 

- перепох., 2005 

р. – перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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- пам'ятник Титову О.С.;                                                    

- пам'ятник воїнам – 
односельцям;                                        

- пам'ятники односельцям 

Гришку К. О., Реві І. М.  - 
Героям Радянського Союзу 

(згідно облік. картки, 2013 р.)                      

Поховано 82 чол. 

284.  1543 

Місце загибелі Титова О. С. - 
генерал - майора командуючого 

артилерією 18-ї армії (згідно 

облік. картки, 2013 р.). 

с. Титове, Титовська с/р, 
за 2 км на південь від 

села 

9.10.1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

285.  480 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно облік. картки, 

2013 р.)                                     

Поховано 16 чол. 

с. Черешневе, 
Білоцерківська с/р, за 3 

км на північ від села, 

біля лісосмуги 

1941 р., 1943 р., 
1957 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

286.  1535 
Пам'ятник загиблим воїнам – 
односельцям 

(згідно облік. картки, 2013 р.) 

с. Шевченківське, 
Шевченківська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

287.  481 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облік. картки, 

2013 р.)                                        
Поховано 2 чол. 

с. Черешневе, 

Білоцерківська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

288.  494 

Пам'ятник на честь загиблих 

воїнів – односельців (згідно 

облік. картки, 2013 р.) 

с. Червоноселівка, 

Смілівська с/р, в центрі 

села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

289.  1534 

Пам'ятник на честь загиблих 

воїнів – односельців (згідно 

облік. картки, 2013 р.) 

с. Червоне Озеро, 

Куйбишевська сел/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

290.  1528 

Пам’ятник на честь створення 
першої в районі МТС (облік. 

картка, 2013 р.) 

смт. Комиш Зоря, 
Комиш-Зорянська сел/р, 

вул. Поштова, біля 

будинку культури 

1930 р. Пам’ятка науки і 
техніки 

Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

291.  1529 

Могила першого голови 

ТОЗу І.К. Юрченко. 1903-

1934 рр. (згідно рашення) / 

с. Олексіївка, 

Смирнівскої с/р, на 

цивільному кладовищі 

1903-1934 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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Могила І.К. Юрченко (згідно 

паспорта, 1991 р.) 

292.  1938 

Будинок, в якому розміщувався 

штаб Південного фронту під 

командуванням генерал-
полковника Ф.І. Толбухіна 1943 

р. 

с. Гусарка, 

Гусарківська с/р, біля 

Будинку культури 

1943 р., 

1968 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984р 
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Василівський район 

№  

п/п 

Охо-
рон-

ний 

№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 
рішення про 

взяття на 

держоблік 

293.  

1129 

(27-

Р) 

Братська могила. Період 
громадянської та Великої 

Вітчизняної війн (згідно 

рішення) /  Братська могила 

червоноармійців та радянських 
воїнів (згідно паспорта 1975 р.) / 

Братська могила 

червоногвардійців, радянських 
воїнів, могила Морозова С. І. - 

Героя Радянського Союзу та 

пам'ятник воїнам–землякам – 
інф. 

Поховано 660 чол.  

м. Василівка, 
Василівська м/р, вул. 

Соборна (кол. вул. 

Леніна), 6, в сквері 

1920 р.,  
1941-1945 рр., 

1917-1943 рр., 

перепох. –  

1968 р., 1985 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

294.  3962 

Будинок земської школи. поч. 

80-х рр. ХІХ ст. (згідно 
рішення, паспорта 1992 р.) 

м. Василівка, 

Василівська м/р,  вул. 
Соборна (кол. вул. 

Леніна), 12 

к. 1890 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р 

295.  3965 

Садиба мірошника, І пол. ХІХ 

ст. (згідно рішення) / Комплекс 
«Садиба мельника  І-ї пол. ХІХ 

ст.(згідно паспорта 1992 р.) 

м. Василівка, 

Василівська м/р,  вул. 
Соборна (кол. вул. 

Леніна), 18, 20 

1846 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р 

296.  1850 

Могила Героя Радянського 

Союзу Кравця М.Д. 1923-1975 

р.р. ( згідно рішення, паспорта 
1981 р.) 

м. Василівка, 

Василівська м/р, вул. 

Партизанська, на 
кладовищі 

1923 - 1975 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

297.  3964 

Будинок земської лікарні 80-ті 

рр. ХІХ ст. (згідно рішення, 

паспорта 1992 р.) 

м. Василівка, 

Василівська м/р, вул. 

Державна (кол. вул. 

1890-і рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р. 
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Радянська), 5 /  вул. 

Державна (кол. вул. 
Радянська), 6 

298.  3963 

Будинок поштово-телеграфної 

контори поч. 80-х рр. ХІХ ст. 

(згідно рішення, паспорта 1992 
р.) 

м. Василівка, 

Василівська м/р, вул. 

Шевченка, 5 

1875 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р. 

299.  1375 

Братська могила борців за 

радянську владу, 1920 р. ( 

згідно рішення, паспорта 1977 
р.).  

Поховано 200 чол.  

с. Балки, Балківська с/р, 

за 1 км на захід від села 

січень 1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

300.  173  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.).  
Поховано 158 чол.  

с. Балки, Балківська с/р, 

вул. Миру, біля школи 

1943 р.,  

перепох. –  
1968 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

301.  174  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів та 
пам'ятник воїнам-односельцям 

(згідно паспорта 1976 р.).  

Поховано 657 чол.  

с. Балки, Балківська с/р, 

вул. Миру 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

302.  164  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів та 
пам'ятник воїнам-односельцям 

(згідно паспорта 1976 р.).  

Поховано 458 чол.  

с. Верхня Криниця, 
Верхньокриничанська 

с/р, вул. Калініна, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

303.  178  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 

с. Відножине, Орлянська 
с/р, на кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 
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(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 24 чол.  

304.  166  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 385 чол.  

с. Гладке, Підгорненська 
с/р, вул. Гагаріна 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

305.  191  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.). 
Поховано 80 чол.  

с. Грозове, Широківська 

с/р, вул. Калініна 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

306.  159  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів. 

(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 117 чол.  

м. Дніпрорудне, 

Дніпрорудненська м/р, 

за 150 м від траси 
Кам’янка - Дніпрорудне 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

307.  171  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.).  
Поховано 573 чол. 

с. Зелений Гай, 

Підгорненська с/р, на 
кладовищі 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

308.  1130   

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів, в якій 

похований  Герой Радянського 

Союзу Гапонов Ю. В. - (згідно 
паспорта 1975 р.). 

Поховано 79 чол., 162 чол. – 

невідомих: 

2009 р. – 35 чол., 

с. Зелений Гай, 

Підгорненська с/р, біля 

траси Харків – 
Сімферополь 

 

1943 р., 

перепох. – 2009 

р., 2010 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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2010 р. – 127 чол.  

309.  188  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила червоноармійців, 

партизан і радянських воїнів. 

(згідно паспорта 1976 р.) / 
Група братських могил 

червоноармійців (1), партизан і 

радянських воїнів (4) та 

пам'ятник воїнам-односельцям 
– інф. 

Поховано воїнів 76 чол., 

партизан – 6 чол.   

с. Златополь, 

Скельківська с/р, вул. 

Центральна 

1920 р., 

1941-1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

310.  182  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братські 

могили (2) борців за радянську 
владу, радянських воїнів та 

пам’ятник воїнам-односельцям 

(згідно паспорта 1976 р.) 
Поховано 235 чол.  

Кількість похованих 

червоноармійців невідома   

с. Кам'янське, 
Кам'янська с/р, в центрі 

села 

1919 р.,  1920 
1941-1945 рр., 

перепох. –  

1967 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

311.  183  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-односельцям 
(згідно паспорта 1976 р.) 

Поховано 78 чол.  

с. Лугове, Лугівська с/р, 

в центрі села, вул. 
Гагаріна 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

312.  160  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.). 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, 
вул. Таврійська (кол. 

вул. Тельмана) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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Поховано 179 чол.  

313.  162  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 316 чол.  

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, 

вул. Аграрна (кол. вул. 
Колгоспна) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

314.  161  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р.) / 

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям – інф. 
Поховано 138 чол. 

с. Мала Білозерка, 
Малобілозерська с/р, 

вул. Шахтарська (кол. 

вул. Щорса), на 
кладовищі 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

315.  163 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братські 
могил и  борців за радянську 

владу (1) і радянських воїнів (2). 

1918-1920 рр., 1943 р. (згідно 
паспорта 1976 р.). Поховано 413 

чол., з них 2009 р. – 30 чол.   

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, 

вул. Поштова 

1918-1920 рр., 

1943 р., 2009 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

316.  1851 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 
(згідно рішення, паспорта 1973 

р.) 

с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, на 
розі вул. Гвардійської та 

вул. Центральної (кол. 

вул. Жовтневої) 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

317.  1379 

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. 1941-1945 рр. ( 

згідно рішення, паспорта 1977 

р.) 

с. Мала Білозерка, 
Малобілозерська с/р, 

вул. Аграрна (кол. вул. 

Колгоспна) 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

318.  1852 
Пам'ятник воїнам четвертої 
Червонопрапорної гвардійської 

стрілецької дивізії. 1943 р. 

с. Мала Білозерка, 
Малобілозерська с/р, 

вул. Центральна (кол. 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 354 від 
23.10.1984 р. 
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(згідно рішення, паспорта 1988 

р.)  

вул. Жовтнева), в центрі 

села 

319.  190  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 
обеліск  воїнам-односельчанам 

(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 75 чол.  

с. Малі Щербаки, 
П'ятихатська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

320.  180  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 561 чол.   

с. Орлянське, Орлянська 
с/р, вул. Пагіна 

1943 рр., 
перепох. - 

1968р., 1975р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

321.  175  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 390 чол.  

с. Переможне, 

Широківська с/р, вул. 
Леніна 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

322.  185  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 
пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта 

1976 р.). 
Поховано 64 чол. 

с. Першотравневе, 
Скельківська с/р, вул. 

Радянська, в центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

323.  158  

Братська могила. Період 

громадянської війни (згідно 

рішення) / Братська могила 
борців за радянську владу 

(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано понад 70 чол. 

с. Підгірне, 

Підгорненська с/р, вул. 

Чкалова 

1918-1920 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

324.  168  Братська могила. Період с. Підгірне, 1943 р., 2011 р. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 



59 

 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано понад 700 чол., з них  
2011 р. – 82 чол.   

Підгорненська с/р, вул. 

Чкалова, біля 
адміністративного 

будинку 

– перепох. значення 10.02.1971 р. 

325.  194  

Пам’ятник загиблим землякам. 

Період Великої Вітчизняної 

війни (згідно рішення) / Обеліск 
на честь  воїнів-односельчан 

(згідно паспорта 1976 р.)  

с. Підгірне, 

Підгорненська с/р, вул. 

Чкалова, біля магазину 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

326.  184  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 27 чол.  

с. Плавні, Кам'янська 

с/р, вул. Набережна, біля 
будинку культури 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

327.  181  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 32 чол.  

с. Приморське, 

Приморська с/р, біля 

бібліотеки 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

328.  1376 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 
паспорта 1977 р.) 

Поховано 69 чол.  

с. Приморське, 

Приморська с/р, біля 
середньої школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

329.  165  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.). 
Поховано 225 чол. 

с. П'ятихатки, 

П'ятихатська с/р, на 
околиці села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

330.  1380 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам 1941-1945 

(згідно рішення, паспорта  1977 

с. П'ятихатки, 

П'ятихатська с/р, вул. 

Леніна, в центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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р.) 

331.  186  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила червоноармійців, 

партизан громадянської війни, 

радянських воїнів і партизан, 
пам'ятник воїнам-

односельчанам і Герою 

Радянського Союзу 

Михайличенко А. Є. (згідно 
паспорта 1976 р., братські 

могили (3). 

Поховано 421 чол.  

с. Скельки, Скельківська 

с/р, вул. 60 років Жовтня 

1918 р.,  

1941-1945 рр., 

1910-1944 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

332.  189  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 200 чол.  

с. Скельки, Скельківська 
с/р, на кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

333.  172  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

обеліск на честь воїнів-

односельців (згідно паспорта 
1976 р.). 

Поховано 144 чол.   

смт. Степногірськ, 

Степногірська сел/р, вул. 
Леніна 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

334.  1377 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943.  (згідно рішення, 
паспорта, 1977 р.) 

Поховано 5 чол. 

с. Степове, 

Степногірська сел/р, вул. 
9 Травня 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

335.  170  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

с. Тернувате, 

Широківська с/р, на 
кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано понад 237 чол. 

336.  176  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано понад 95 чол.  

с. Тополине, Орлянська 
с/р, вул. Леніна, біля 

будинку культури 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

337.  1381 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 ( 
згідно рішення, паспорта 1977 

р.) 

с. Тополине, Орлянська 

с/р, вул. Леніна, в центрі 
села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

338.  169  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта 

1976 р.). 

Поховано 251 чол.  

с. Долинка (кол. с. 

Червоноармійське), 
Широківська с/р, вул. 

Перемоги, в центрі села 

1941-1945 рр., 

1964 р. - 
перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

339.  187  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта 

1976 р.). 

Поховано 24 чол.   

с. Шевченка, 

Скельківська с/р, вул. 
Леніна, в центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

340.  167  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братські 

могили радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р., 

братські могили (3). 

Поховано 800 чол., з них 

2008 р. – 21 чол. 

с. Широке, Широківська 
с/р, на кладовищі 

1943 р., 1956 р. 
- 

перепох., 

2008 р., 2013 р. 
– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 



62 

 

2013 р. – 44 чол.  

341.  192  

Пам’ятник-обеліск. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Пам'ятний 
знак на честь воїнів-

односельчан (згідно паспорта 

1976 р.)  

с. Широке, Широківська 

с/р, вул. Леніна 

 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

342.  1128  

Замок Попова. Кін.ХІХ ст. 
Архітектор Стюнкель (згідно 

рішення) / Палацовий комплекс 

маєтка поміщиків Попових 
(згідно паспорта 1992 р.)  

м.Василівка, 
Василівська міська рада, 

вул. Гагаріна 

Кін. XIXст. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

  
1. Західний флігель   Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 

  
2. Східний флігель   Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 

  
3. Північний флігель   Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 

  
4. Оглядова башта   Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 

  
5. Каретний двір   Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 

  
6. Будинки конюшен (манежу)   Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 

343.  3966 

Садиба поміщика кін.18. –

поч.19ст. (згідно рішення) / 
Комплекс «Садиба поміщика 

періоду освоєння Дикого степу» 

( згідно паспорта 1992 р.) 

м.Василівка, 

Василівська міська рада, 
пров.Дружби,2 

Кін.XVIII-

Iпол.XIX ст. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№150 від 2.07. 

1992 

  
1. Житловий будинок   Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 

  
2-3. Будівлі господарчого двору   Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 

  
4. Льох   Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
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344.  3961 

Будинок / Будинок житлового 

дому управляючого маєтком 
Попових («Дом Перовських», 

згідно паспорта, 1992 р.) 

м.Василівка, 

Василівська міська рада, 
вул. Лікарняна, 5 

1880 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№150 від 2.07. 

1992 

345.  1378 

Меморіальна дошка Герою 

Радянського Союзу  
Михайличенко А.Є. 1910-1944 

рр. (згідно рішення) / Цех, у 

якому працював Герой 
Радянського Союзу А.Є. 

Михайличенко (згідно 

паспорта, 1977 р.) 

с. Скельки Скельківскої 

с/р, вул. Жовтнева, 
меблевий цех № 3 

1910-1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р 

346.  1382 
Пам’ятник трудової слави, 1967 
р. (згідно рішення, паспорта 

1977 р.)  

м. Дніпрорудне, 
Дніпрорудненська м/р, 

пр. Ентузіастів 

1968 р. Пам’ятка науки і 
техніки 

Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

347.  1373 

Пам’ятник трудової діяльності, 

1903 р. (згідно рішення) / 
Вітряний млин (згідно паспорта, 

2003 р.) 

с. Кам'янське, 

Кам'янська с/р, на 
південній околиці села 

1903 р. Пам’ятка науки і 

техніки 
Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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Великобілозерський район 

№  

п/п 

Охо-
рон-

ний 

№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 
рішення про 

взяття на 

держоблік 

348.  2373 

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта 1976 

р.) 

с. Велика Білозерка, 
Великобілозерська с/р, 

біля середньої школи, 

вул. Шкільна (кол. вул. 

Щорса ) 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 434 від 
26.11.1985 р. 

349.  2372 

Братська могила жертв 

фашизму. 1942-1943 р.р. (згідно 

рішення, паспорта 1978 р.) 

 Поховано 249 чол.  

с. Велика Білозерка, 

Великобілозерська с/р, 

біля будинку культури,  

вул. Шкільна (кол. вул. 
Щорса ) 

1942 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 

350.  509  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р., 

братські могили (2) – інф.). 
Поховано 250 чол., з них у 2012 

р. – 43 чол. 

с. Велика Білозерка, 

Великобілозерська с/р, в 

центрі села, біля с/р, вул. 
Центральна 

1943 р., 2012 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

351.  521  

Одиночна могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Могила 

підполковника М.А. Кокка 

(згідно паспорта 1976 р.) 

с. Велика Білозерка, 

Великобілозерська с/р, 
вул. Кокка 

р.н.н. - 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

352.  1504 

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта 1978 

р.) 

с. Велика Білозерка, 
Великобілозерська с/р, 

вул. Промислова 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р 
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353.  505  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.). 
Поховано 302 чол.  

с. Велика Білозерка, 

Великобілозерська с/р, 
вул. Радянська 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

354.  525  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.). 

Поховано 167 чол.  

с. Велика Білозерка, 

Великобілозерська с/р, 

вул. Степова, біля 
кладовища 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

355.  519  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта 

1976 р.). 

Поховано 941 чол  

с. Велика Білозерка, 
Червона с/р, вул. 

Степова 

1941-1945 рр., 
перепох. –  

1969 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р 

356.  507  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р.) 

Поховано 295 чол.  

с. Велика Білозерка, 
Червона с/р, вул. 

Центральна, біля 

дитсадка  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р 

357.  527  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.) 

Поховано 457 чол.  

с. Велика Білозерка, 

Новопетрівська с/р, вул. 
Центральна, біля 

кладовища 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

358.  520  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

с. Велика Білозерка, 

Великобілозерська с/р, 

вул. Армійська (кол. вул. 

Червоноармійська) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 
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(згідно паспорта 1976 р.) 

Поховано 272 чол.  

359.  522  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р.) 

Поховано 57 чол.  

с. Велика Білозерка, 
Великобілозерська с/р, 

вул. Чонгарська 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р 

360.  530  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.) 
Поховано 2918 чол.  

с. Велика Білозерка, 

Великобілозерська с/р,  
вул. Шкільна (кол. вул. 

Щорса) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

361.  1932 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта 1978 
р.) 

с. Велика Білозерка, 

Великобілозерська с/р,  

вул. Шкільна (кол. вул. 
Щорса ) 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.09.1984 р. 

362.  526  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта 1976 р.) 

Поховано 125 чол. 

с. Велика Білозерка, 

Великобілозерська с/р, 

вул. Яблунева 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

363.  528  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.) 
Поховано 369 чол. 

с. Гюнівка, Гюнівська 

с/р, вул. Поштова 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

364.  529 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1976 р.) 

Поховано 1065 чол. 

с. Зелена Балка, 

Гюнівська с/р, вул. 

Хліборобська (кол. вул. 
Кірова) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 
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365.  532  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта 1975 р.) 
Поховано 1043 чол.  

с. Новопетрівка, 

Новопетрівська с/р, за 
0,3 км на схід від села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 
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Веселівський район 

№  

п/п 

Охо-
рон-

ний 

№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 
рішення про 

взяття на 

держоблік 

366.  213 

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  

Меморіальний комплекс на 

честь борців за встановлення 
радянської влади і радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1975 р.) 

/ 
Група братських могил (2) 

червоноармійців, радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-
односельцям - інф. 

Поховано 356 чол. 

смт. Веселе, Веселівська 
сел/р, біля кінотеатру, 

вул. Центральна (кол. 

вул. Леніна) 

1918-1920 рр.,        
1941-1945 рр., 

1975 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р 

367.  2501 

Памятний знак воїнам-

визволителям (згідно рішення) / 
Пам'ятник воїнам-визволителям 

(згідно паспорта, 1986 р., та 

братські могили радянських 

воїнів (4) – інф. 
Поховано:  

2012 р. – 3 чол. 

2013 р. – 11 чол. 
2015 р. – 1 чол.) 

смт. Веселе, Веселівська 

сел/р, на розі вул. 
Центральної (кол. вул. 

Леніна) і вул. Степової 

1943 р., 

перепох. -  
2012 р., 

2013 р. 

2015 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р 

368.  2256 

Група могил радянських воїнів 

та пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1943, 1941-1945 
р.р. (згідно рішення, паспорта, 

1976 р., група братських могил 

с. Мала Михайлівка 

(кол. с. Білоріцьке), 

Білоріцька с/р, в центрі 
села 

1941-1945 рр., 

1946 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 
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(2) – інф.) 

Поховано 9 чол. 

369.  1388 
Могила невідомого солдата. 
1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) 

с. Далеке, Широківська 
с/р, в парку біля клубу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.82 р. 

370.  209 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Група могил 

борців за Радянську владу і 

радянських воїнів (згідно 
паспорта, 1976 р.) / Група 

братських могил (3) 

червоноармійців (1), радянських 
воїнів (2) і могила Мурадіна В. 

В., який загинув в Угорщині – 

інф. 

Поховано 173 радянських воїнів  
Кількість похованих 

червоноармійців невідома  

с. Єлизаветівка, 

Веселівська сел/р, на 
кладовищі 

1920 р., 1943 р., 

1937-1956 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

371.  211 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Група могил і 

пам’ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1976 р.) / Група братських 

могил (5) радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-односельцям – 

інф. 
Поховано 98 чол., з них 2013 р. 

– 5 чол.  

с. Запоріжжя, Запорізька 

с/р, в центрі села 

1941-1945 рр., 

перепохов. - 
1957 р., 2013 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

372.  210 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизн. війни (згідно 
рішення) / Братські могили 

радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.) / Група 
братських могил (5) радянських 

воїнів – інф. 

с. Калинівка, 

Калинівська с/р, 
навпроти будинку 

сільради 

1943 р., 

перепохов. - 
1957 р., 

2012 р. – 

перепох., 2013 
р. – перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 
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Поховано 365 чол., з них у 2012 

р. – 16 чол., 2013 р. – 29 чол.  

373.  1390 

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) 

с. Калинівка, 
Калинівська с/р, в парку 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.82 р. 

374.  2257 

Братська могила борців за 
встановлення Радянської влади і 

радянських воїнів. 1918, 1943 

р.р. (згідно рішення) / Братська 
могила борців за встановлення 

Радянської влади, першого 

голови колгоспу Довбні С.В. і 
радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.) / Група 

братських могил (2) 

червоноармійців та радянських 
воїнів, могила Довбні С. В. - 

першого голови колгоспу, 

пам'ятник воїнам-односельцям – 
інф.  

Поховано 48 чол. 

с. Корніївка, Корніївська 
с/р, біля будинку 

культури 

1919 р.,  
1894-1935 рр., 

1941-1945 рр., 

1956 р. - 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 434 від 
26.11.1985 р. 

375.  214 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизн. війни (згідно 
рішення) / Братська могила 

радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.). 

Поховано 12 чол.  

с. Матвіївка, Матвіївська 

с/р, біля школи 

1943 р.,  

1956 р. - 
перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

376.  1392 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) 

с. Матвіївка, Матвіївська 

с/р, біля будинку 

культури 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

377.  215 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизн. війни (згідно 

рішення) / Група могил і 

пам’ятник воїнам-

с. Менчикури, 

Менчикурівська с/р, в 

центрі села 

1918-1920 рр., 

1941-1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 
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односельчанам (згідно паспорта, 

1976 р.) / Група братських 
могил (2) червоноармійців, 

радянських воїнів та пам'ятник 

воїнам-односельцям – інф. 
Поховано 39 чол.  

378.  217 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизн. війни (згідно 

рішення) / Братська могила 
радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.). 

Поховано 23 чол.  

с. Мусіівка, Гоголівська 

с/р, в центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

379.  1389 

Пам’ятник радянським воїнам і 
воїнам-односельчанам. 1943 р., 

1941-1945 рр. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.)  

с. Мусіівка, Гоголівська 
с/р, біля клубу 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

380.  1391 

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) 

с. Новоолександрівка, 
Веселівська сел/р, біля 

школи 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

381.  212 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизн. війни (згідно 
рішення) / Група могил 

радянських воїнів і пам’ятник 

воїнам-односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р., група 

братських могил (7) – інф.). 

Поховано 256 чол.  

с. Новоуспенівка, 

Новоуспенівська с/р, 
біля магазину 

1941 - 1945 рр., 

перепохов. 
1954 р. та  

1970 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

382.  218 

Братська могила. Період 
Великої Вітчизн. війни (згідно 

рішення) / Братська могила 

радянських воїнів, пам'ятник 
воїнам-односельчанам, 

пам'ятник Герою Радянського 

Союзу  О.С. Яковенку (згідно 

паспорта, 1976 р., О.С. 

с. Піскошине, 
Менчикурівська с/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр., 
1913-1944 рр., 

1974 р. - 

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р 
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Яковенку -уродженцю села – 

інф.). 
Поховано 6 чол.  

383.  220 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизн. війни (згідно 

рішення) / Група могил 
радянських воїнів і пам’ятник 

воїнам-односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.) / Група 
братських могил (2) радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям - інф. 

Поховано 9 чол.  

с. Таврія, Таврійська с/р, 

в центрі селища 

1941-1945 рр., 

перепохов. - 

1951 р., 
1957 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

384.  206 

Братська могила. Період 

встановлення Радянської влади 

(згідно рішення) / Група могил і 

пам’ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1976 р.) / Група братських 

могил (3) червоноармійців, 
радянських воїнів і пам`ятник 

воїнам-односельцям – інф. 

Поховано 30 чол.  

с. Чкалове, Чкаловська 

с/р, в центрі села 

1920 р.,  

1941-1945 рр., 

1956 р. - 

перепохов 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

385.  2502 

Пам’ятник радянським воїнам 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятний знак воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1991 р.). 

Поховано 5 чол. 

с. Широке, Широківська 
с/р, в центрі села 

1941-1945 рр., 
перепохов. – 

1983 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 474 від 
31.12.1986 р 

386.  221 

Будинок цивільний в якому 
жили командуючий 4-м 

Українським фронтом Ф.І. 

Толбухін та маршал 
Радянського Союзу С.М. 

Будьоний (меморіальна дошка, 

с. Матвіївка 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 
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згідно рішення) / Будинок, в 

якому містився штаб 4-го 
Українського фронту (згідно 

паспорта, 1976 р.) 
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Вільнянський район 

№  

п/п 

Охо-
рон-

ний 

№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 
рішення про 

взяття на 

держоблік 

387.  295 Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / 

Меморіальний комплекс на 

честь радянських воїнів (згідно 
паспорта, 1975 р., 

1. Братська могила радянських 

воїнів, серед яких похований 
Бочаров Я.В. - Герой 

Радянського Союзу.  

2. Пам'ятник Гнаровскій В.О. - 
Герою Радянського Союзу. 

3. Пам'ятник Бочарову Я.В. - 

Герою Радянського Союзу. 

4. Пам`ятник Зачиняєву П.С. - 
Герою Радянського Союзу. 

5. Пам`ятник Слободчикову 

О.Т. - Герою Радянського 
Союзу.    

6. Пам`ятник Коноплі В.Ф. - 

Герою Радянського Союзу.  
7. Пам`ятник Гайсину А.С. - 

Герою Радянського Союзу.     

8. Пам`ятник Клочкову Я.Т. - 

Герою Радянського Союзу.    
9. Пам`ятник Тихоненку А. Я. - 

Герою Радянського Союзу.  

10. Пам`ятник воїнам-землякам, 

м. Вільнянськ, 

Вільнянська м/р, майдан 

40 років Перемоги 
 

1941-1945 рр., 

перепох. – 

1970 р.,  
1979-1989 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р 
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які загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни. 
11. Пам`ятник воїнам-землякам, 

які загинули в Афганістані – 

інф.) 
Поховано 773 чол. .  

388.  2258 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1975 р.) / Братська 
могила радянських воїнів та 

жертв фашизму - інф. Поховано 

243 чол.  

м. Вільнянськ, 

Вільнянська м/р, пров. 

Солідарності (кол. пров. 
Гвардійський), 1 

 

1941-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 

389.  1433 

Братська могила бійців ЧОПа. 
1920 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) 

Поховано18 чол.  

м. Вільнянськ, 
Вільнянська м/р, вул. 

Софіївська (кол. вул. 

Червоноармійська), 42, 

на території заводу ім. 
Шевченка 

1920р., 
перепох. –  

1977р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 354 від 
23.10.1984 р. 

390.  301 

Памятник-обеліск. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Пам'ятний 
знак на честь робітників заводу 

імені Т.Г. Шевченка (згідно 

паспорта, 1975 р.) 

м. Вільнянськ, 

Вільнянська м/р,  вул. 

Софіївська (кол. вул. 
Червоноармійська), 42, 

біля заводоуправління 

заводу ім. Шевченка 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р 

391.  1442 
Пам'ятник танкістам. 1941-1945 
рр. (згідно рішення, паспорта, 

1977 р.) 

м. Вільнянськ, 
Вільнянська м/р, на 

західній околиці міста  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

392.  1438 

Пам’ятний знак на честь 

подвигу Героя Радянського 
Союзу Я.В. Бочарова. 1943 р. 

(згідно рішення) / Пам'ятник на 

честь подвигу Героя 
Радянського Союзу Бочарова Я. 

В. (згідно паспорта, 1977 р.) 

м. Вільнянськ, 

Вільнянська м/р, біля 
краєзнавчого музею, вул. 

Соборна (кол. вул. 

Леніна), 43  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

393.  1440 
Пам’ятний знак на місці 

командного пункту 8-ї 

м. Вільнянськ, 

Вільнянська м/р, за 1,5 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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гвардійської армії. 1943 р. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 
р.) 

км на захід від міста, 

біля автостради 
Запоріжжя-Донецьк 

394.  254  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1985 р.). 

Поховано 190 чол. 

с. Антонівка, 

Антонівська с/р, біля 

клубу, вул. Центральна 
(кол. вул. Леніна), 42 

1941-1945 рр., 

перепох. –  

1976р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

395.  290  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.) 

Поховано 455 чол.  

с. Богатирівка, 

Люцернянська с/р, на 
кладовищі 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

396.  284  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1975 р.) 

Поховано 171 чол.  

с. Бекарівка, 

Купріянівська с/р, в 

центрі села, вул. 

Володимирова, 61 
 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

397.  282  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.) 
Поховано 69 чол.  

с. Біляївка, Павлівська 

с/р, біля клубу, вул. 
Першотравнева, 20 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

398.  261  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.) 

Поховано 837 чол.  

с. Василівське, 

Михайлівська с/р, на 

західній околиці села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

399.  263  Братська могила. Період с. Васильківське, 1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам'ятник односельчанам 

(згідно паспорта, 1975 р.). 
Поховано 69 чол.  

Привільненська с/р, в 

центрі села, вул. 
Перемоги, 3 

 

значення 10.02.1971р. 

400.  2503 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1985 р.) 
Поховано 347 чол. 

с. Веселотернувате, 

Любимівська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

31.12.1986 р. 

401.  262  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.). 
Поховано 173 чол.  

с. Вільноандріївка, 

Михайлівська с/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр., 

перепох. –  

1979 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

402.  1435 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) 
Поховано 184 чол. 

с-ще Гасанівка, 

Дружелюбівська с/р, в 

центрі селища  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

403.  

1134 

(32-

Р) 

Могила Героя Радянського 

Союзу Валерії Гнаровської. 

Період Великої Вітчизняної 
війни (згідно рішення)./ 

Братська могила радянських 

воїнів і могила Героя 
Радянського Союзу Гнаровської 

В.Й. (згідно паспорта, 1975 р., 

Меморіальний комплекс на 

честь радянських воїнів:  
- братська могила радянських 

воїнів;  

- могила Гнаровської В. О. - 
Героя Радянського Союзу;  

- пам'ятник на честь воїнів-

с. Гнаровське, 

Гнаровська с/р, в центрі 

села 

1924-1943 рр., 

1941-1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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односельців – інф.). 

Поховано 189 чол.  

404.  302  

Пам’ятний обеліск. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Пам'ятний 

знак на місці загибелі Героя 
Радянського Союзу Гнаровської 

В. Й. (згідно паспорта, 1975 р.) 

с. Гнаровське, 
Гнаровська с/р, біля 

шосе Харків – 

Сімферополь 
 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

405.  1439 

Пам'ятник  Герою Радянського 

Союзу В.Й. Гнаровській. 1924-
1943 р.р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) 

с. Гнаровське, 

Гнаровська с/р, біля 
будинку сільради  

1924-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

406.  268  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 
Поховано 76 чол.  

с. Дніпровка, 

Дніпровська с/р, в центрі 
села 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

407.  253  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1977 р.). 

Поховано 493 чол.  

с. Дружелюбівка, 

Дружелюбівська с/р, на 

східній околиці села, 

вул. Тараса Шевченка 
(кол. вул. Жовтнева), 1 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

408.  277  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

жертв фашизму (згідно 
паспорта, 1975 р.). Поховано 52 

чол.  

с. Задорожне, Павлівська 

с/р, біля траси 
Запоріжжя – Донецьк, на 

громадянському 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

409.  276  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р., 

с. Значкове, Павлівська 

с/р, в центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-
односельцям – інф.). 

Поховано 27 чол.  

410.  292  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.) 
Поховано 276 чол.  

смт. Кам'яне, Кам'яна 

сел/р, на березі ставка, 
вул. Шкільна, 17 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

411.  1443 

Пам’ятний знак загиблим 

робітникам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення) / Пам'ятний 
знак на честь загиблих 

робітників Янцевського 

гранітного кар'єру (згідно 

паспорта, 1977 р.) 

смт. Кам'яне, Кам'яна 

сел/р, біля контори 

кар'єру 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

412.  1434 

Братська могила 

червоноармійців, радянських 

воїнів і пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1920 р., 1943 р., 
1941-1945 рр. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) 

Поховано 61 чол. 

с. Семененкове (кол. с. 

Кірова), Кіровська с/р, 

біля школи 

1920р.,  

1941-1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

413.  283  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.). 

Поховано 67 чол.  

с. Купріянівка, 
Купріянівська с/р, в 

центрі села 

 

1941-1945 рр., 
1975 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

414.  2259 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1975 р.) 

Поховано 845 чол.  

с. Любимівка, 

Любимівська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 
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415.  265  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник односельчанам 
(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 147 чол.  

с. Максимівка, 

Максимівська с/р, біля 
будинку культури 

1941-1945 рр. 

1973 р. – 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

416.  1436 

Братська могила радянських 

воїнів, жертв фашизму і бійців 
винищувального загону. 1941 р., 

1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) 

Поховано 268 чол. 

с. Матвіївка, Матвіівська 

с/р, біля с/р 

1941-1943 рр., 

1974 р. - 
перепох.   

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

417.  289  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 279 чол., з них 

2013 р. – 34  

с. Матвіївка, Матвіівська 

с/р, вул. Центральна 

(кол. вул. Леніна), 13 

1945 р., 2013 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

418.  260  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам’ятник односельчанам 

(згідно паспорта, 1975 р.) / 

Група братських могил (2) 

червоноармійців і радянських 
воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям – інф. 

Поховано 99 та 43 чол.  

с. Миролюбівка, 
Михайло-Лукашівська 

с/р, в центрі села 

1919 р.,  
1941-1945 рр., 

1979 р. - 

перепох.   

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

419.  297  

Пам’ятник-обеліск. Період 
Великої Вітчизн. війни (згідно 

рішення) / Братська могила 

радянських воїнів і пам'ятник 
односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.).  

с. Московка, Московська 
с/р, біля клубу, вул. 

Українська (кол. вул. 

Жовтнева), 38 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 
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Поховано 154 чол.  

420.  249  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.) / 

Братська могила радянських 
воїнів та пам'ятник 

Слободчикову О. Т. - Герою 

Радянського Союзу – інф. 

Поховано 125 чол., з них 2013 р. 
– 5 чол.  

с. Михайлівка, 

Михайлівська с/р, в 

центрі села 

1943 р.,  

1922-1944 рр., 

2013 р. – 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

421.  259  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення)  
Братська могила радянських 

воїнів і пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1975 р., картка 1990 р.). 

Поховано 64 чол.  

с. Михайло-Лукашеве, 

Михайло -Лукашівська 

с/р, вул. Миру, 7 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

422.  279  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.)  

Поховано 172 чол. 

с. Нововасилівка, 

Павлівська с/р, вул. 
Першотравнева, 63 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

423.  273  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 
пам'ятник односельчанам 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 140 чол.  

с. Новогупалівка, 

Новогупалівська с/р, 

біля будинку культури, 

вул. Центральна (кол. 
вул. Леніна), 24 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

424.  294  
Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

с. Новоіванівське, 
Дружелюбівська с/р, на 

східній околиці села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 
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могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 
Поховано 86 чол.  

 

425.  288  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 502 чол.  

с. Новософіївка, 

Дружелюбівська с/р, 

вул. Першотравнева, 60 
 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

426.  252  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1975 р., 

радянських воїнів і бійців 

винищувального загону – інф.). 

Поховано 420 чол.  

с. Новотроїцьке, 
Любимівська с/р, біля 

школи 

1941 р., 
1943 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

427.  286  

Одиночна могила. Період 

Великої Вітчизн. війни (згідно 

рішення) / Одиночна могила 

радянського льотчика (згідно 
паспорта, 1975 р.) / Братська 

могила радянських воїнів – інф. 

Поховано 18 чол.  

с. Петрівське, 

Любимівська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

428.  267  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.). 

Поховано 445 чол.  

с. Петро-Михайлівка, 
Петро-Михайлівська с/р, 

в центрі села 

1941-1945 рр., 
1978р. – 

 перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

429.  270  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

с. Петро-Свистунове, 

Дніпровська с/р, в центрі 

села 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 752 чол.  

430.  1441 

Пам'ятний знак на честь 
форсування р. Дніпро військами 

12-ї армії. 1943 р. (згідно 

рішення, паспорта, 1978 р., 12-ї 
армії Південно-Західного 

фронту – інф.) 

с. Петро-Свистунове, 
Дніпровська с/р, біля 

клубу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

431.  278  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 
Поховано 89 чол.  

с. Поди, Павлівська с/р, 

на кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

432.  1445 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 
р.) 

с. Привільне, 

Привільненська с/р, біля 

будинку культури 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

433.  274  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 33 чол.  

с. Роздолля, Павлівська 

с/р, на кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

434.  248  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

патріотів односельчан (згідно 
паспорта, 1975 р.) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-односельцям – 
інф. 

Поховано 36 чол.  

с. Райське, Московська 

с/р, в центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

435.  2260 
Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

с. Скелювате, 

Любимівська с/р, за 2 км 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 
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паспорта, 1985 р.) 

Поховано 920 чол.  

на захід від села 

436.  250  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 844чол.  

с. Соколівка, 
Михайлівська с/р, вул. 

Першотравнева, 43 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

437.  1446 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам і жертвам 
фашизму. 1943 р., 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1979 

р.) 

с. Солоне, Солоненьська 

с/р, біля клубу 
 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

438.  1447 

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) 

с. Спасівка, Павлівська 
с/р, на кладовищі 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

439.  1133  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів, в якій  

поховано Героя Радянського 
Союзу Зачиняєва П.С. (згідно 

паспорта, 1975 р.) /  Братська 

могила радянських воїнів, серед 
яких поховані Гайсін А.С., 

Зачиняєв П.С. - Герої 

Радянського Союзу - інф. 
Поховано 195 чол. 

с. Тернівка, Тернівська 
с/р, на кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

440.  264 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник односельчанам 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 52 чол.  

с. Терсянка, 

Привільненська с/р, біля 

клубу 
 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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441.  2504 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 
паспорта, 1985 р.) 

Поховано 176 чол. 

с. Троянди, 

Купріянівська с/р, за 2 
км на північний схід від 

села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р. 

442.  269  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.) / 
Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям – інф. 

Поховано 493 чол.  

с. Улянівка, Петро-

Михайлівська с/р, в 
центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

443.  3968 

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

землякам, загиблим в роки 

Великої Вітчизняної війни 
/1941-1945 р./ (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-
односельцям (згідно паспорта, 

2006 р.). 

Поховано 82 чол.  

с. Широке (кол. с. 

Уральське), 

Максимівська с/р, біля 

школи 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

2.07.1992 р 

444.  247  

Братська могила. Період 
громадянської війни (згідно 

рішення) / 

Братська могила воїнів Червоної 

Армії та односельчан-активістів 
(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 17 чол.  

с. Геленджик (кол. с. 
Червонокозацьке), 

Антонівська с/р, на 

східній околиці села 

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

445.  271  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.) / 
Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

с. Шевченкове, 

Кіровська с/р, в центрі 
села 

1941–1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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односельцям – інф. (картка, 

анот., 1985 р.). 
Поховано 43 чол.  

446.  258  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 196 чол.  

с. Якимівка, Тернівська 

с/р, за 0,5 км на південь 

від села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

447.  285  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братські 

могили радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1975 р.) / 

Група братських могил (2) 

радянських воїнів – інф. 

Поховано 105 чол. 

с. Яковлеве, 
Купріянівська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

448.  3967 

Пам`ятник Ю.О. Гагаріну 

(згідно рішення, паспорта, 1992 

р., першому космонавту СРСР – 

інф.)  

с. Матвіївка, Матвіївська 

с/р, біля школи-

інтернату 

1961 р. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 
№ 150 від 

2.07.1992 р. 

449.  314 

Пам`ятник В.І. Леніну. Масова 
копія (згідно рішення) / 

Пам`ятник В.І. Леніну (згідно 

паспорта, 1975 р.) 

Відсутній 

м. Вільнянськ, в парку 1870-1924 рр. 

Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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Гуляйпільський район 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

450.  1135  

Братська могила. Період 

громадянської і Великої 

Вітчизняної війн (згідно 
рішення) / Меморіальний 

комплекс на честь 

червоноармійців та радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1975 р.) 

/ Група братських могил (2) 

червоноармійців (махновців) і 

радянських воїнів, могили 
Костенка М. І., Кутищева П. В. 

та пам'ятник воїнам-землякам – 

інф. 
Поховано 52 та 130 чол.  

м. Гуляйполе, 

Гуляйпільська м/р, пл. 

Героїв України (кол. пл. 
Петровського) 

 

1918 р.,              

1941-1945 рр., 

1891-1958 рр., 
1894-1950 рр., 

перепох. –  

1969 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

451.  1460 

Пам'ятник воїнам- 

односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 
р.) 

м. Гуляйполе, 

Гуляйпільська м/р, вул. 

Велика (кол. вул. 9-го 
січня) 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.121982р. 

452.  1461 

Пам'ятник воїнам- 

односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 
р.) 

м. Гуляйполе, 

Гуляйпільська м/р, біля 

клубу 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

453.  345  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила жертв фашизму (згідно 

паспорта, 1975 р.). 

Поховано 500 чол.  

м. Гуляйполе, 

Гуляйпільська м/р, вул. 

Шевченка 

1941-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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454.  336  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.). 

Поховано 40 чол.  

с. Варварівка, 

Добропільська с/р, біля 
клубу 

1941-1945 рр., 

1952 р. - 
перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

455.  333  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-
односельчанам. 

Поховано 37 чол.  

с. Верхня Терса, 
Верхньотерсянська с/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

456.  326  

Братська могила. Період 

громадянської війни (згідно 
рішення) / Братська могила 

червоноармійців (згідно 

паспорта, 1975 р.). 
Кількість похованих невідома  

с. Воздвижівка, 

Воздвижівська с/р, в 
парку 

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

457.  331  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизн. війни. 1943 р. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 5 чол.  

с. Воздвижівка, 

Воздвижівська с/р, в 

центрі села 

1943 р.,  

1968 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

458.  1459 

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) 

с. Воздвижівка, 
Воздвижівська с/р, біля 

школи 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

459.  337  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-

с. Добропілля, 
Добропільська с/р, біля 

клубу 

1941-1945 рр., 
1968 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 
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односельчанам (згідно паспорта, 

1976 р.). 
Поховано 16 чол.  

460.  338 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-землякам 

(згідно паспорта, 1983 р.). 
Поховано 99 чол.  

с. Долинка, Долинська 

с/р, біля клубу 

1941-1945 рр., 

1963 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

461.  344  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 33 чол.  

с. Дорожнянка, 

Дорожнянська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

462.  352  

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни. 1941-1945 

рр. (згідно рішення) / Пам’ятник 

на честь воїнів-односельчан 
(згідно паспорта, 1975 р.) 

с. Дорожнянка, 
Дорожнянська с/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

463.  342  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 12 чол.  

смт. Залізничне, 

Залізнична сел/р, вул. 

Ватутіна, в сквері 
 

1943 р.,  

1967 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

464.  1462 

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.)  

с. Зелений Гай, 
Гуляйпільська м/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

465.  332  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

с-ще Гуляйпільське (кол. 
с. Комсомольське), 

Комсомольська с/р, в 

центрі селища 

1941-1945 рр., 
1963 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 
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пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1975 р.). 

Поховано 5 чол.  

466.  358  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 
Поховано 15 чол.  

с. Левадне, 

Приютненська с/р, біля 
школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

467.  325  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.). 
Поховано 88 чол.  

с. Любимівка, 

Любимівська с/р, біля 

школи 

1941-1945 рр., 

1946 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

468.  328  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник на честь воїнів-

односельчан (згідно паспорта, 
1975 р.) / Братська могила 

радянських воїнів і пам'ятник на 

честь воїнів-односельчан, 

могила Ворони Н. О. - воїна-
інтернаціоналіста –інф. 

Поховано 24 чол.  

с. Малинівка, 

Малинівська с/р, біля 

громадянського 
кладовища 

 

1941-1945 рр., 

перепох. - 1964 

р.,  
1988 р.,  

1966 -1985 р.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

469.  1885 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 
(згідно рішення, паспорта, 1983 

р.) 

с. Новогригорівка, 

Новомиколаївська с/р, 
біля клубу 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.11.1984 р. 

470.  357  
Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

с. Новозлатопіль, 

Новозлатопільська с/р, в 

1941 р., 

р.н.н. – 1941 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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(згідно рішення) / Братська 

могила жертв фашизму і могила 
К. Чорного (згідно паспорта, 

1975 р., К. Чорного – командира 

партизанського загону – інф.)                                               
Поховано близько 800 чол.  

парку 

471.  339  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 35 чол. 

с. Новозлатопіль, 

Новозлатопільська с/р, 

біля сільради 
 

1943 р.,  

1947 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

472.  1463 

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення) / Пам’ятник на 

честь воїнів-односельчан (згідно 

паспорта, 1976 р.) 

с. Новозлатопіль, 
Новозлатопільська с/р, 

біля сільради 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

473.  1464 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.)  

с. Новоіванівка, 

Новомиколаївська с/р, 

біля клубу 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

474.  343  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.). 
Поховано 11 чол.  

с. Новомиколаївка, 
Новомиколаївська с/р, 

біля школи 

 

1941-1945 рр. 
1946 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

475.  334  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 22 чол.  

с. Ольгівське, 

Полтавська с/р, в парку 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

476.  329  Братська могила. Період с. Святопетрівка (кол. с. 1941-1945 рр., Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1975 р.). 

Поховано 99 чол.  

Петрівка), Петрівська 

с/р, в центрі села 

1956 р. – 

 перепох. 

значення 10.02.1971р. 

477.  335  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1976 р.). 

Поховано 34 чол. 

с. Полтавка, Полтавська 

с/р, біля магазину 

1941-1945 рр., 

1956 р. - 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

478.  359  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.). 

Поховано 23 чол.  

с. Приютне, 

Приютненська с/р, в 
центрі села 

1941-1945 рр., 

1961 р. - 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

479.  353  

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 

(згідно рішення) / Пам’ятник на 

честь воїнів-односельчан (згідно 
паспорта, 1975 р.) 

с. Рівнопілля, 
Рівнопільська с/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

480.  341  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1975 р.). 

Поховано 7 чол.  

с. Темирівка, 

Темирівська с/р, біля 

адміністративного 
будинку 

1941-1945 рр., 

1968 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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481.  330  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник на честь воїнів-
односельчан (згідно паспорта, 

1975 р.).                                 

Поховано 18 чол.  

с. Успенівка, 

Успенівська с/р, біля 
школи 

1941 - 1945 рр., 

1945 р. –  
перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

482.  327  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.).                                          
Поховано 61 чол. 

с. Чарівне, Мирненська 
с/р, на західній околиці 

села 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

483.  340  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 26 чол.  

с-ще Червоне, 

Червоненська с/р, на 

кладовищі 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

484.  1458 

Пам’ятник трудової діяльності. 
1895 р. 

Зруйнований. Акт про 

зруйнування та лист відділу 
культури від 4.11.2002 № 220 

с. Любимівка 
Любимівска с/р, за 1,5 

км на південний схід від 

села 

1895 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 
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Запорізький район 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

485.  389  

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям. (згідно облікової 
картки 2013 р.) 

Поховано 28 чол.   

с. Августинівка, 

Августинівська с/р, за 

0,5 км від сільської ради 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

486.  1488 

Будинок, в якому розміщувався 

штаб  підпільної молодіжної 
організації «За Радянську 

Україну», 1942-1943 р.р. (згідно 

рішення) / Будинок, де містився 
штаб молодіжної підпільної 

групи «За Радянську Україну» 

(згідно паспорта, 1981 р.) 

смт. Балабине, 

Балабинська сел/р, вул. 
Запорізька, 46 

1942-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

487.  393  

Братська могила радянських 
воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям. (згідно облікової 

картки 2013 р.). 

Поховано 134 чол.  

смт. Балабине, 
Балабинська сел/р, на 

перехресті вул. 

Островського та Миру 

(кол. вул. Урицького) 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

488.  404  

Група братських могил (2) 
радянських воїнів, жертв 
фашизму та пам’ятник воїнам-
односельцям (згідно облікової 
картки 2013 р.). 
Поховано 120 чол.  

с. Біленьке, 

Біленьківська с/р, у 

парку 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

489.  1486 

Пам'ятник воїнам-

автомобілістам 

смт. Балабине, 

Балабинська сел/р, 

розвилка Балабине - 

Кушугум 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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490.  407  

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-
односельцям (згідно облікової 

картки 2013 р.). 

Поховано 29 чол.  

с. Веселе, Веселівська 

с/р, вул. Центральна, 
біля будинку культури 

1941-1945 рр., 

1958 р. - 
перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

491.  418  

Могила Корольова В.Я. – 
військового комісара, братська 
могила радянських воїнів та 
пам’ятник воїнам-односельцям 
(згідно облікової картки 2013 
р.). 
Поховано 81 чол.  

с. Веселянка, 
Григорівська с/р, біля 

школи 

р.н.н. - 1920 р., 
1941-1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

492.  403  

Братська могила радянських 
воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям (згідно облікової 

картки 2013 р.). 
Поховано 7 чол.  

с-ще Відрадне, 
Августинівська с/р, біля 
будинку культури 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

493.  394  

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям (згідно облікової 
картки 2013 р.). 

Поховано 342 чол.  

с. Григорівка, 
Григорівська с/р, біля 
будинку культури 

1941-1945 рр.,  

1950 р. - 

перепохов.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

494.  408  

Група братських могил (2) 

радянських воїнів, могила 
гвардії рядового Яценка М.М. та 

пам’ятник воїнам-односельцям 

(згідно облікової картки 2013 

р.). 
Поховано 122 чол.  

с. Долинське, Долинська 
с/р, біля будинку 
сільради 

1941-1945 рр., 

1971 р. - 
перепохов., 

1975 – 

перепохов.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

495.  395  

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям (згідно облікової 
картки 2013 р.). 

Поховано 242 чол.  

с. Запорожець, 

Григорівська с/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр., 

1952 р. - 

перепохов.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

496.  397  

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-
односельцям (згідно облікової 

с-ще Івано-Ганнівка, 
Наталівська с/р, в центрі 
селища 

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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картки 2013 р.). 

Поховано 33 чол.  

497.  390  

Меморіальний комплекс на 
честь радянських воїнів, які 
загинули в боях за Розумівский 
плацдарм у листопаді-грудні 
1943 р. (згідно облікової картки 
2013 р.). 
Поховано 293 чол.  

с. Канівське, 
Лисогірська с/р, біля 
клубу 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

498.  419  

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям (згідно облікової 

картки 2013 р.). 
Поховано 43 чол.  

смт. Кушугум, 
Кушугумська сел/р, в 
центрі селища 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

499.  421  

Група братських могил (2) 

радянських воїнів (згідно 

облікової картки 2013 р.). 
Поховано 28 чол. 

У 2012 р. – 168 чол.  

с. Лежине, Наталівська 

с/р, біля клубу 

1943 р., 2011 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

500.  405  

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облікової картки 
2013 р.). 

Поховано 13 чол.  

с. Лисогірка, 
Лисогірська с/р, в парку 
біля школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

501.  410  

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-
односельцям (згідно облікової 

картки 2013 р.). 

Кількість похованих невідома  

с. Лукашеве, 
Лукашівська с/р, у сквері 
в центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

502.  420  

Братська могила радянських 
воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям (згідно облікової 

картки 2013 р.). 
Поховано 105 чол.  

смт. Малокатеринівка, 
Малокатеринівська 
сел/р, вул. Калініна, біля 
школи 

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

503.  1141  

Братська могила радянських 

воїнів, серед яких поховані 

Рассказов К. І., Трушев І. П. – 
Герої Радянського Союзу, 

с. Мар'ївка, Мар'ївська 

с/р, біля школи 

1941-1945 рр.,  

 

 
 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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могила Макухи М. Г. – Героя 

Радянського Союзу та 
пам’ятник воїнам-односельцям 

(згідно облікової картки 2013 

р.).  
Поховано 126 чол.  

1909-1944 рр.,  

 
1917-1971 рр. 

504.  429  

Братська могила учасників 

громадянської війни (згідно 

облікової картки 2013 р.) 
Поховано 14 чол.  

с. Миколай-Поле, 
Миколай-Пільська с/р, 
біля будинку культури 

1918 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

505.  392 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облікової картки 

2013 р.). 
Поховано 107 чол.  

с. Миколай-Поле, 
Миколай-Пільська с/р, 
біля будинку культури 

1943 р.,  

1967 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

506.  430  
Пам'ятник воїнам-односельцям  

(згідно облікової картки 2013 р.) 

с. Наталівка, Наталівська 
с/р, в центрі села 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

507.  401  

Могила Волошина М. О. – 
радянського воїна та братська 
могила радянських воїнів 
(згідно облікової картки 2013 
р.). 
 Поховано 67 чол. 
2008 р. – 15 чол.  

с. Наталівка, Наталівська 
с/р, біля школи 

1921-1943 рр., 

1943 р.,  
1963 р. - 

перепох., 2007 

р., 2008 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

508.  1140  

Братська могила радянських 

воїнів, серед яких похований 
Герой Радянського Союзу 

Черноволенко І. Г. та пам’ятник 

воїнам-односельцям (згідно 
облікової картки 2013 р.) 

Поховано 402 чол.  

с. Нижня Хортиця, 

Розумівська с/р, біля 
клубу 

1943 р.  

1957 р. - 
перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

509.  409  

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облікової картки 
2013 р.). 

Поховано 105 чол.  

с. Нове Запоріжжя, 

Долинська с/р, в центрі 
села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

510.  1482 

Могила Корякіної В. Р. – жертви 
окупаційного режиму (згідно 
облікової картки 2013 р.) 

с. Новоолександрівка, 

Новоолександрівська 
с/р, вул. Центральна 

1926-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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(кол. вул. Леніна), 41 

511.  398  

Братська могила радянських 

воїнів, серед яких похований 

Поляков М. П. – Герой 
Радянського Союзу (згідно 

облікової картки 2013 р.). 

Поховано 1151 чол.  

с. Новоолександрівка, 

Новоолександрівська 

с/р, біля школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

512.  1483 

Місце подвигу Полякова М. П. – 
Героя Радянського Союзу 
(згідно облікової картки 2013 р.) 
 

с. Новооленівка, 
Новоолександрівська 

с/р, за 1 км на південь 

від села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

513.  1481 

Братська могила радянських 
воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям (згідно облікової 

картки 2013 р.). 
Поховано 142 чол.  

с. Новопетрівка, 
Миколай-Пільська с/р, 
біля школи 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

514.  416  

Братська могила радянських 

воїнів  (згідно облікової картки 

2013 р.). 
Поховано 40 чол.  

с. Новопетрівка, 
Миколай-Пільська с/р, 
біля клубу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971р 

515.  415  

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облікової картки 

2013 р.). 

Поховано 49 чол.  

с. Новосергіївка, 
Мар’ївська с/р, біля 
клубу 

1943-1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

516.  396  

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

землякам (згідно облікової 

картки 2013 р.). 
Поховано 336 чол.  

с. Новостепнянське, 
Наталівська с/р, в центрі 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

517.  1485 

Місце форсування р. Дніпра 

десантом 185-го гвардійського 

стрілецького полку та подвигу 
Парамонова К. Ю. – Героя 

Радянського Союзу (згідно 

облікової картки 2013 р.) 

с. Розумівка, 

Розумівська с/р, за 0,5 

км на схід від села, на 
березі р. Дніпра 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

518.  1490 Пам'ятник загиблим воїнам- с. Розумівка, 1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого № 580 від 
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односельцям (згідно облікової 

картки 2013 р.) 

Розумівська с/р, біля 
будинку культури 

значення 22.12.1982 р. 

519.  1484 

Місце подвигу Великого К.Т. – 
Героя Радянського Союзу 

(згідно облікової картки 2013 р.) 

с. Розумівка, 
Розумівська с/р, за 1,5 
км на захід від села, на 
трасі Запоріжжя-
Біленьке 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

520.  1099  

Братська могила радянських 
воїнів, партизанів та жертв 
фашизму, серед яких поховані:  
Великий К. Т.,  
Галяткін П. І., 
Істомін В.І .,  
Конопля В. Ф., Парамонов К. 
Ю. – Герої Радянського Союзу 

(згідно облікової картки 2013 

р.). 

Поховано 411 чол.  

с. Розумівка, 
Розумівська с/р, біля 
будинку культури 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

521.  411  

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облікової картки 

2013 р.). 

Поховано 12 чол.  

с. Ручаївка, Сонячна с/р, 
у парку біля школи 

1943-1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

522.  391  

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облікової картки 

2013 р.). 

Поховано 320 чол.  

с. Смоляне, Мар’ївська 
с/р, у центрі села 

1943-1944рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

523.  422  

Братські могили (2) радянських 
воїнів та пам’ятник воїнам-

односельцям (згідно облікової 

картки 2013 р.). 
Поховано - 29 чол.  

с. Степне, Степненська 
с/р, вул. Першотравнева, 
біля сільської ради 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

524.  406  

Братська могила радянських 
воїнів  (згідно облікової картки 
2013 р.) 
Поховано 35 чол.  

с. Червонодніпровка, 

Біленьківська с/р, у 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

525.  423  
Братська могила радянських 

воїнів (згідно облікової картки 

с. Черепівське, 
Наталівська с/р, на 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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2013 р.). 

Поховано 125 чол. 

кладовищі 

526.  426  

Братська могила радянських 
воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям (згідно облікової 

картки 2013 р.). 
Поховано 468 чол.  

с. Шевченківське, 
Степненська с/р, біля 
клубу 

1941-1945 рр.  
1973 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

527.  412  

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облікової картки 

2013 р.). 
Поховано 4 чол.  

с. Широке, Широківська 
с/р, у парку біля будинку 
культури 

1943-1944рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

528.  399  

Братська могила радянських 

воїнів (згідно облікової картки 

2013 р.). 
Поховано 209 чол.  

с. Юльївка, 
Новоолександрівська 
с/р, біля клубу 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

529.  427  

Могила Затравкіна М.М. - 

молодшого лейтенанта (згідно 

облікової картки 2013 р.) 

с. Юльївка, 
Новоолександрівська 
с/р, біля школи 

1922-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

530.  1498 
Пам`ятник Шевченку Т.Г. - 
українському поету (облікова 

картка, 2013 р.) 

с. Лукашеве, 
Лукашівська с/р, в 

центрі села 

1814-1861 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 
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Кам’янсько-Дніпровський район 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

531.  1143  

Могила Героя Радянського 

Союзу В.А. Шульги. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта). 
Поховано 2 чол.  

м. Кам’янка-

Дніпровська, 

Кам`янсько-Дніпровська 
м/р, вул. Ярослава 

Мудрого (кол. вул. 

Жовтнева), біля СШ №1 

1944 р.,  

1964 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

532.  1499 

Будинок, у якому засідала І Рада 

робітничих та селянських 

депутатів. 1918 р. (згідно 
рішення, паспорта, 1978 р.) 

м. Кам’янка-

Дніпровська, 

Кам`янсько-Дніпровська 
м/р,  вул. Ярослава 

Мудрого (кол. вул. 

Жовтнева), 18, СШ № 1, 

корпус № 2 

1918 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№580 від 

22.12.1982 р. 

533.  1503 

Меморіальна дошка Героя 

Радянського Союзу 

І.С.Фурсенко. 1924-1944 р.р. 

(згідно рішення) / Школа, в якій 
навчався  Герой Радянського 

Союзу І.С. Фурсенко (згідно 

паспорта, 1978 р.) 

м. Кам’янка-

Дніпровська, 

Кам`янсько-Дніпровська 

м/р,  вул. Ярослава 
Мудрого (кол. вул. 

Жовтнева), 101, СШ № 

1, головний корпус 

1934-1935 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№580 від 

22.12.1982 р. 

534.  1935 

Алея Героїв-земляків. 1918 р., 
1920 р., 1941-1945 р.р. (згідно 

рішення, облік. картки, 1978 р.) 

м. Кам’янка-
Дніпровська, 

Кам`янсько-Дніпровська 

м/р, вул. Центральна 
(кол. вул. Радянська), 1, 

в парку Перемоги (кол. 

парк  ім. 50-річчя 

Жовтня) 

1918-1920 рр. 
1941-1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№354 від 
23.10.1984 р. 
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535.  1934 

Пам’ятник на честь радянських 

воїнів. 1943-1945 рр. (згідно 
рішення, облік. картки, 1978 р.) 

м. Кам’янка-

Дніпровська, 
Кам`янсько-Дніпровська 

м/р,  вул. Центральна 

(кол. вул. Радянська), в 
парку Перемоги (кол. 

парк  ім. 50-річчя 

Жовтня) 

1943-1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№354 від 

23.10.1984 р. 

536.  535  

Памятник загиблим землякам. 
Період Великої Вітчизняної 

війни (згідно рішення) / 

Пам`ятник воїнам-землякам 

(згідно паспорта, 1976 р.) 

м. Кам’янка-
Дніпровська, 

Кам`янсько-Дніпровська 

м/р,  вул. Центральна 

(кол. вул. Радянська), в 
парку, біля СШ № 1 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№55 від 
10.02.1971 р. 

537.  510  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила жертв фашизму (згідно 

паспорта, 1976 р.).  

Поховано 384 чол. 

м. Кам’янка-

Дніпровська, 

Кам`янсько-Дніпровська 
м/р, в міському парку 

1942-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

538.  531  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.). 

Поховано 57 чол.  

м. Кам’янка-
Дніпровська, 

Кам`янсько-Дніпровська 

м/р, в міському парку 

1944 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№55 від 
10.02.1971 р. 

539.  1933 

Братська могила двох 

радянських воїнів. 1944 р. 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1982 р.). 

Поховано 2 чол.  

м. Кам’янка-

Дніпровська, 
Кам`янсько-Дніпровська 

м/р, пров. Челюскіна, на 

кладовищі 

1944 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№354 від 

23.10.1984 р. 

540.  1500 

Братська могила радянських 

воїнів. 1944 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.) 

Поховано 373 чол.  

с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, вул. 

Володимирська (кол. 

вул. Леніна) 

1944 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№580 від 

22.12.1982 р. 
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541.  512  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила жертв фашизму (згідно 

паспорта, 1976 р.). 

Поховано 19 чол.  

с. Велика Знам`янка, 

Великознам`янська с/р, 

вул. Гоголя 
 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

542.  511  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Група 

братських могил (2) борців за 
Радянську владу, партизанів та 

радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.). 

Поховано 42 чол.  

с. Велика Знам`янка, 
Великознам`янська с/р, 

вул. Калинова (кол. вул. 

Калініна) 
 

1919 р.,            
1943 р.,           

1944 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№55 від 
10.02.1971 р. 

543.  1505 

Пам`ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 

р.) 

с. Велика Знам`янка, 

Великознам`янська с/р,  

вул. Калинова (кол. вул. 

Калініна) 
 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№580 від 

22.12.1982 р. 

544.  502  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни. 

вересень 1943 р. (згідно 
рішення) / Братська могила 

партизанів (згідно паспорта, 

1976 р.). 
Поховано 10 чол.  

с. Велика Знам`янка, 

Великознам`янська с/р, 

вул. Центральна (кол. 
вул. Леніна) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

545.  513  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

жертв фашизму (згідно 

паспорта, 1976 р.). 

Поховано 281 чол.  

с. Водяне, Водянська с/р, 

вул. Миру, в центрі села 

1943-1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

546.  1506 
Пам`ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

с. Водяне, Водянська с/р, 

вул. Миру, біля СШ № 1 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№580 від 

22.12.1982 р. 
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(згідно рішення, паспорта, 1978 

р.) 

547.  516  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 

могила борців за Радянську 
владу (згідно паспорта, 1976 р., 

партизанів – інф.). 

Поховано 14 чол.  

с. Водяне, Водянська с/р, 
вул. Партизанська 

 

1919-1920 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№55 від 
10.02.1971 р. 

548.  1144  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів, в якій поховано Героя 

Радянського Союзу 

Тараканчикова М.І. (згідно 

паспорта,1975 р.) 
Поховано 1260 чол. 

с. Дніпровка, 
Дніпровська с/р, вул. 

Першотравнева 

1944 р., 1963 р. 
– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№55 від 
10.02.1971 р. 

549.  1142  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / 
Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 1105 чол. 

с-ще Заповітне, 

Заповітненська с/р, на 

північ від селища, в 
лісосмузі 

1943-1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

550.  1501 

Пам’ятний знак на місці 
прориву військами 3 

гвардійської армії під 

командуванням Д.Д. 
Лелюшенка. 1944 р. (згідно 

рішення) / Пам`ятний знак на 

місці, де проходила лінія 

фронту (згідно паспорта, 1978 
р., 3-ї гв. армії 4-го 

Українського фронту – інф.)  

с-ще Заповітне, 
Заповітненська с/р, за 2 

км на південь від 

селища, біля траси 
Дніпровка – Велика 

Білозерка 

1944 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№580 від 
22.12.1982 р. 

551.  518  
Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни. 

с. Іванівка, Іванівська 

с/р, в центрі села, вул. 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 
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(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів і пам`ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1978 р.). 
Поховано 67 чол.  

Широка (кол. вул. 

Леніна) 

552.  1507 

Пам’ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам`ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1978 р.). 
Поховано 46 чол.  

с. Нововодяне, 

Нововодянська с/р, вул. 

Кар`яненка 
 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№580 від 

22.12.1982 р. 

553.  503  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни. 

/вересень 1943 р. – лютий 1944 
р./ (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.). 
Поховано 266 чол.  

с. Новодніпровка, 

Новодніровська с/р, вул. 

Українська (кол. вул. 
Радянська)  

1944 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

554.  1508 

Могила Героя Соціалістичної 

Праці І.С. Половкова (згідно 

рішення, паспорта, 1978 р.) 

с. Новодніпровка, 

Новодніровська с/р,  вул. 

Українська (кол. вул. 
Радянська)  

1913-1951 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№580 від 

22.12.1982 р. 

555.  514  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / 
Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.). 

Поховано понад 600 чол.  

с. Степове (кол. с. 

Петрівське), 

Заповітненська с/р, за 
150 м на північ від села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

556.  515  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.). 

с. Подове, 
Новодніпровська с/р, в 

центрі села 

1944 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№55 від 
10.02.1971 р. 
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Поховано 15 чол.  

557.  524  

Одиночна могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 

Поховано 6 чол.  

с. Примірне, 

Нововодянська с/р, вул. 

Леніна 
 

1944 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№55 від 

10.02.1971 р. 

558.  504  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1976 р.). 

Поховано 627 чол. 

с. Цвіткове, 
Новодніпровська с/р, на 

східній околиці, в 

лісосмузі 

1944 р., 1968 р. 
– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№55 від 
10.02.1971 р. 



107 

 

Мелітопольський район 

№  

п/п   

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

559.  587  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 
Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.) 

/ Братська могила радянських 
воїнів та пам'ятник на честь 

воїнів-односельчан (обл. картка, 

1992 р.). 

Поховано 44 чол. 

с. Астраханка, 

Астраханська с/р, в 

центрі села. 

1941-1945 рр., 

1965 р. - 

перепох.   

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

560.  594  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1976 

р.). 

Поховано 53 чол.  

с. Берегове, 

Промінівська с/р, в 

центрі села, вул. 

Центральна 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

561.  588  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1976 р.) 

/ Братська могила радянських 

воїнів і пам'ятник на честь 

воїнів-односельчан (обл. картка, 
1992 р.). 

Поховано 11 чол.  

с. Борисівка, 
Астраханська с/р, біля 

школи 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

562.  1560 
Могила радянського воїна і 

пам’ятник воїнам-

с-ще Відродження, 

Новобогданівська с/р, в 

р.н.н.-1943 р., 

1941-1945 рр., 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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односельчанам. 1943 р. 1941-

1945 р.р. (згідно рішення) / 
Могила радянського воїна і 

пам’ятник на честь воїнів-

односельчан (згідно паспорта, 
1978 р., 

могила Масло Д. М. - 

радянського воїна – інф.)  

центрі селища  1970 р. – 

перепох. 

563.  582  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 
р.). 

Поховано 11 чол.  

с. Верховина, 
Полянівська с/р, в центрі 

села  

 

1943 р.,  
1948 р. -                 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

564.  549  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братські могили і пам’ятник 

воїнам-односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.) / Група 

братських могил (2) радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельцям – інф. 
Поховано 168 чол. 

с. Вознесенка, 

Вознесенська с/р, в 
центрі села, вул. Миру 

(кол. вул. Кірова) 

1941-1945 рр.,  

1953 р.,  
1965 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

565.  555  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 
Братські могили радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.) 

/ Група братських могил (2) 
радянських воїнів – інф. 

Поховано 755 чол.  

с. Данило-Іванівка, 

Новенська с/р, біля 

школи 

1943 р.,  

1976 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

566.  572  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

с. Долинське, 

Фруктовська сел/р, біля 
школи 

1941-1945 рр., 

1974 р. - 
перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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воїнів і пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.). 

Поховано 108 чол.  

567.  570  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братські могили радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.) 
/ Група братських могил (2) 

радянських воїнів – інф. 

Поховано 58 чол.  

с-ще Зелене, Новенська 

с/р, упарку, біля 
гуртожитку 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

568.  1563 

Будинок, в якому розміщувався  
штаб і спостережний пункт 463 

стрілецького полку (згідно 

рішення, паспорта, 1978 р.) 

с-ще Зелене, Новенська 
с/р, пров. Науки 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

569.  1562 

Братська могила жертв 
фашизму. 1941-1943 рр. (згідно 

рішення, паспорта, 1978 р.) 

Поховано понад 14,4 тис. чол.  

с. Костянтинівка, 
Костянтинівська с/р, за 

300 м від села 

1941-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

570.  550  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 
р.). 

Поховано 272 чол.  

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, в 
центрі села, в парку 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

571.  551  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братські могили червоних 

партизан і радянських воїнів та 
пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р., група 

братських могил (2) – інф). 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, в 
центрі села, біля 

будинку культури 

1919-1920 рр., 

1941-1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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Поховано 22 чол.  

572.  556  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 
Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.)  

/ Братська могила радянських 
воїнів і пам'ятник на честь 

воїнів-односельчан (обл. картка, 

1992 р.). 

Поховано 124 чол.  

с. Кирпичне, 

Фруктовська с/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

573.  562  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1977 

р.). 

Поховано 273 чол. 

с-ще Малий Утлюг, 

Новгородківська с/р, в 

сквері, вул. Центральна 

1941-1943 рр.,  

1945 р.,  

1954 р. - 

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

574.  1564 

Бліндаж, у якому 
розміщувались командні пункти 

118 стрілецької дивізії і 117 

артилерійського полку. 1943 р. 
(згідно рішення, паспорта, 1978 

р.) 

с. Мордвинівка, 
Мордвинівська с/р, на 

південній околиці села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

575.  552  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів і пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно 
паспорта, 1977 р.). 

Поховано 462 чол.  

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, в 
сквері, вул. Гаглазіна 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

576.  1566 

Пам’ятний знак на місці 

прориву німецької лінії 
оборони «Вотан» радянськими 

військами. 1943 р. (згідно 

с. Мордвинівка, 

Мордвинівська с/р, за 
3,5 км на захід від села, 

на березі р. Молочної 

1943 р., 2005 р., 

2009 р., 2010 р., 
2013 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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рішення, паспорта, 1981 р.) / 

Місце прориву німецької лінії 
оборони «Вотан» радянськими 

військами - інф. 

Поховано: 
2005 р. – 89 чол., 

2009 р. – 30 чол., 

2010 р. – 122 чол., 

2013 р. – 37 чол. – інф. 

577.  1148  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / 

Меморіальний комплекс на 
честь радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1975 р.) / 

Братська могила радянських 
воїнів, серед яких похований 

Нестеренко Г. К. - Герой 

Радянського Союзу та 
пам'ятник воїнам-односельцям - 

інф. 

Поховано 355 чол.  

с. Новгородківка, 

Новгородківська с/р, в 

центрі села 

1941-1945 рр., 

1975 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

578.  557  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братські могили радянських 

воїнів і могила Героя 
Радянського Союзу 

Павлюченкова Г. П. (згідно 

паспорта, 1976 р., група 
братських могил (2) – інф.). 

Поховано 286 чол. 

селище Нове, Новенська 

с/р, в центрі селища 

1943р.,  

1909 - 1943 рр.,             
1975 р.,  

1976 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

579.  558  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 

с. Новобогданівка, 

Новобогданівська с/р, на 
кладовищі 

1943р.,                  

перепох. –  
1968 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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р.).                                          

Поховано 263 чол.  

580.  585  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила  радянських 
воїнів та пам'ятний знак на 

честь воїнів – односельчан 

(згідно паспорта, 1976 р.).                                       
Поховано 15 чол.  

с. Новомиколаївка, 
Новомиколаївська с/р, 

вул. Миру (кол. вул. 

Леніна), в парку 

1941 - 1945 рр.,   
1964 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

581.  575  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 
Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 

р.).                                            

Поховано 42 чол.  

с. Новопилипівка, 

Новопилипівська с/р, в 

центрі села 

1943 р.,  

1946 р.,  

1968 р. -
перепохов.   

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

582.  579  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила  радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1976 р.) 

/ Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 
односельцям – інф.                                            

Поховано 7 чол.  

с. Обільне, Семенівська 

с/р, в центрі села, вул. 

Шевченка 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

583.  577  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1978 

р.).                                          
Поховано 9 чол.  

с. Оленівка, 

Новопилипівська с/р, на 
південно-західній 

околиці села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

584.  560  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

с. Орлове, 

Світлодолинська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр.,  

1964 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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Братська могила радянських 

воїнів  (згідно паспорта, 1976 
р.) / Братська могила  

радянських воїнів та пам'ятник 

воїнам – односельцям – інф.                                       
Поховано 81 чол.  

585.  583  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).                                            

Поховано 12 чол.  

с. Полянівка, 

Полянівська с/р., на 

кладовищі. 
 

1943р.,   

1946 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

586.  591  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 
р.).                                          

Поховано 41 чол.  

с. Промінь, Промінівська 
с/р, біля дитячого садка 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

587.  592  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1977 р.) 

с. Промінь, Промінівська 

с/р, в центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

588.  1565 

Бліндаж, в якому розміщувався 

командний пункт 54 

стрілецького полку. 1943 р. 
(згідно рішення, паспорта, 1978 

р.)  

с - ще Садове, Новенська 

с/р, на правому березі р. 

Молочної 

жовтень 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

589.  553  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братські могили радянських 

воїнів і пам’ятник воїнам-

землякам (згідно паспорта, 1976 

с - ще Садове, Новенська 

с/р, в центрі селища 

1941 - 1945 рр.,   

1975 р. - 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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р.) / Група братських могил 

радянських воїнів (3) та 
пам'ятник воїнам – односельцям 

– інф.                                       

Поховано 250 чол.  

590.  595  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1976 

р.).                                            

Поховано 114 чол.  

с. Світлодолинське, 
Світлодолинська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

591.  578  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 
р.).                                          

Поховано 7 чол.  

с. Світлодолинське, 
Світлодолинська с/р, 

біля залізничної станції 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

592.  561  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1977 
р.).                                          

Поховано 117 чол. 

с. Світлодолинське, 

Світлодолинська с/р, в 
центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

593.  589  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.) 

/ Братська могила  радянських 
воїнів і пам'ятник на честь 

воїнів – односельчан (обл. 

картка, 1992 р.).                                             
Поховано 5 чол.  

с. Свободне, 

Астраханська с/р, біля 
школи                                          

1941 - 1945 рр.,   

1966 р. - 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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594.  580  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1977 р.) 
/ Братська могила  радянських 

воїнів і пам'ятник на честь 

воїнів – односельчан (обл. 

картка, 1992 р.).                                      
Поховано 68 чол.  

с. Семенівка, 

Семенівська с/р, в центрі 
села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

595.  1558 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно паспорта, 

рішення, 1978 р.) Поховано 6 
чол.  

с - ще Соснівка, 

Новопилипівська с/р, в 

центрі селища  

1943 р.,  

1944р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

596.  564  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 
Братські могили радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1977 р.) 

/ Група братських могил 
радянських воїнів (2) та 

пам'ятник воїнам – односельцям 

(обл. картка, 1992 р.)                                  

Поховано 173 чол. 

с. Спаське, 

Терпіннівська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр.,   

1968 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

597.  596  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1976 

р.).                                         

Поховано 115 чол.  

с - ще Степне, 

Новгородківська с/р, 

біля магазину 

1943 р.,  

1964 р.,  

1968 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

598.  581  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила  радянських 
воїнів і пам'ятний знак на честь 

воїнів – односельчан (згідно 

с. Тамбовка, 
Семенівська с/р, в центрі 

села, біля дитячого 

будинку 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 
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паспорта, 1977 р., обл. картка, 

1992 р.).                                 
Поховано 14 чол.  

599.  2507 

Братська могила жертв 

фашизму та  радянських воїнів 

(згідно рішення, паспорта, 1976 
р.).                                Поховано 

8 чол. 

с. Тихонівка, 

Новопилипівська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1985 р. 

600.  576  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
1943 р. (згідно рішення) / 

Братські могили радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1977 р.) 
/ Група братських могил (2) 

радянських воїнів – інф.                             

Поховано 47 чол. 

Перепох. 2014 р. – 1 чол. 

с. Тихонівка, 

Новопилипівська с/р, в 
центрі села 

1943 р., 2014 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

601.  1559 

Братська могила радянських 

військовополонених. 1941-1943 

р.р. (згідно рішення, паспорта, 

1978 р.) 
Кількість похованих невідома  

с. Терпіння, 

Терпіннівська с/р, на 

кладовищі 

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

602.  565  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 
Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.) 

/ Братська могила  радянських 
воїнів і пам'ятник на честь 

воїнів – односельчан (обл. 

картка, 1992 р.).                                       

Поховано 287 чол.  

с. Терпіння, 

Терпіннівська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

603.  1561 

Могила Героя Радянського 

Союзу В.Т. Полякова 1913-1975 

р.р. (згідно рішення, паспорта, 

1978 р.) 

с. Терпіння, 

Терпіннівська с/р, на 

кладовищі 

1913 - 1975 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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604.  559  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

червоногвардійців (згідно 

паспорта, 1976 р.) / Братська 
могила червоноармійців,  

радянських воїнів і пам'ятник 

на честь воїнів – односельчан 

(обл. картка, 1992 р.).                                  
Поховано 55 чол.  

с. Троїцьке, 

Новобогданівська с/р, в 

центрі села, вул. 
Центральна 

1920 р.,  

1943 р.,  

1941 - 1945 рр., 
1975 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

605.  586  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 
Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 

р.).                                            
Поховано 22 чол.  

с - ще Трудове, 

Новомиколаївська с/р, в 

центрі селища 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

606.  593  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).                                            

Поховано 32 чол.  

с. Широкий Лан, 

Промінівська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

607.  584  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1977 р.)  
/ Братська могила радянських 

воїнів і пам'ятник на честь 

воїнів – односельчан (обл. 
картка, 1992 р.).  

Поховано 35 чол.  

с. Федорівка, 
Терпіннівська с/р, в 

парку 

1941 - 1945 рр., 
1945 - 1948 рр. -

перепох.                       

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

608.  590  Братська могила. Період с. Ясне, Промінівська 1941 - 1945 рр.,   Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни. 

1943 р. (згідно рішення) / 
Братські могили радянських 

воїнів та юних піонерів і 

пам’ятник воїнам-односечанам 
(згідно паспорта, 1976 р.) / 

Група братських могил (2) 

піонерів - розвідників, 

радянських воїнів та пам'ятник 
воїнам односельцям – інф.                                

Поховано 3 піонери та 48 воїнів 

.  

с/р, біля клубу 1966 р. - 

перепох. 

значення 10.02.1971р. 
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Михайлівський район 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

609.  631  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення). / 
Меморіальний комплекс на 

честь борців за Радянську владу 

та на честь радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.) / 

Меморіальний комплекс на 

честь червоноармійців та 

радянських воїнів „Клятва” – 
інф.  

Поховано 309 чол.  

смт. Михайлівка, 

Михайлівська сел/р., пл. 

Перемоги 

1919 - 1921 рр., 

1941 - 1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

610.  648  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /  

Група могил мирних жителів 

(паспорт, 1976 р.) /  Братська 
могила жертв фашизму – інф. 

Поховано понад 800 чол.  

смт. Михайлівка, 

Михайлівська сел/р, вул. 
Урожайна (кол. вул. 

Терешкової) 

 

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

611.  630  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 121 чол.  

смт. Михайлівка, 

Михайлівська сел./р., 
біля клубу 

1943 р.,  

1977 р. - 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

612.  1579 

Група могил радянських воїнів 

та меморіальні дошки на честь 

воїнів-односельчан 1943р., 

1941-1945 р.р. (згідно рішення) 

смт. Михайлівка, 

Михайлівська сел/р, в 

парку, вул. Таврійська 

(кол. вул. 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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/ Група могил та меморіальні 

дошки на честь воїнів-
односельчан (згідно паспорта, 

1976 р.) / Група братських 

могил (2) радянських воїнів та 
пам'ятник воїнам – односельцям 

– інф. Поховано 65 чол.                              

Комсомольська) 

613.  2509 

Пам'ятник воїнам-землякам 

(згідно рішення, паспорта) 

смт. Михайлівка, 

Михайлівська сел/р, вул. 
Мічуріна, біля клубу 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р. 

614.  1581 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 
р.) 

смт. Михайлівка, 

Михайлівська сел/р, біля 

клубу, вул. Пушкіна 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

615.  3969 

Пам'ятний знак воїнам-

землякам, загиблим в роки 

Великої Вітчизняної війни 
/1941-1945 рр./ (згідно рішення) 

/ Пам'ятний знак воїнам-

односельчанам (згідно 

паспорта, 1991 р.) 

смт. Михайлівка, 

Михайлівська сел/р, біля 

клубу 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р 

616.  1580 

Пам’ятник Герою Радянського 
Союзу І.А. Найдьонову 1923-

1944 рр. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) 

смт. Михайлівка, 
Михайлівська сел/р, біля 

середньої школи № 

1,вул. Шкільна (кол. вул. 
Островського) 

1923 - 1944 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

617.  1574 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.)                                            
Поховано 3 чол. 

с. Абрикосівка, 

Роздольська с/р, на 

північній околиці села, 
вул. Центральна 

 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

618.  637  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 

с. Барвінівка, 

Любимівська с/р, в 
центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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р.).                                          

Поховано 18 чол.  

619.  621  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Військове 

кладовище радянських воїнів та 
пам’ятник односельчанам 

(згідно паспорта, 1976 р.) / 

Військове кладовище: - братські 
могили радянських воїнів (8)                                         

- індивідуальні могили 

радянських воїнів (10) та 

пам'ятник воїнам – односельцям 
– інф.                                  

Поховано 243 чол.  

с. Бурчак, Бурчацька с/р, 
вул. Носаль, в парку 

1941 - 1945 рр., 
1967 - 1968 рр. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

620.  634  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).                                         
Поховано 10 чол.  

с. Виноградівка, 

Роздольська с/р, в центрі 
села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

621.  1575 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.).         

Поховано 12 чол. 

с. Вишнівка, 

Роздольська с/р, в центрі 

села, вул. Центральна 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

622.  628  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Група могил 

радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.) / Група 
братських (2) та індивідуальних 

(4) могил радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам – односельцям 
– інф.                              

Поховано 10 чол. 

с. Вовківка, 
Михайлівська сел/р, біля 

клубу, вул. Центральна 

 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 
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623.  1576 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 
паспорта, 1977 р.)                                        

Кількість похованих невідома. 

с. Водне, Високівська 

с/р, біля клубу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

624.  645  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Група могил 

(згідно паспорта, 1976 р.) / 

Група братських могил (2) 
радянських воїнів – інф.                             

Поховано 200 чол.  

с. Володимирівка, 

Любимівська с/р, на 
східній околиці села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

625.  640 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 9 чол.  

с. Дніпровка, 

Любимівська с/р, в 
центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

626.  629  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Група могил 

(згідно паспорта, 1976 р.) / 
Група індивідуальних могил (2) 

радянських воїнів – інф.                                              

Поховано 2 чол.  

с. Тарсалак (кол. с. 

Жовтневе), 

Михайлівська сел/р, біля 

школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

627.  633  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 15 чол.  

с. Завітне, Роздольська 
с/р, біля клубу. 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

628.  635  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 33 чол.  

с. Кавунівка, 

Роздольська с/р, в центрі 
села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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629.  2508 

Група могил /3/ радянських 

воїнів (згідно рішення) / Група 
могил (згідно паспорта, 1976 р.) 

/ 

Група братських (4) могил 
радянських воїнів та могила 

невідомого солдата – інф.  

Поховано 655 чол., з них у 1999 

р. – 18 чол., у 2012 р. – 15 чол. 

с. Лиманівка, 

Любимівська с/р, на 
кладовищі 

1943 р., 1999 р., 

2012 р. – 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р. 

630.  639  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.).                                            

Поховано 210 чол.  

с. Любимівка, 

Любимівська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

631.  638  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).                                             
Поховано 47 чол.  

с. Любимівка, 

Любимівська с/р, за 3 км 
на південний схід від 

села  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

632.  627  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / 
Меморіальний комплекс на 

честь радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам'ятник воїнам – односельцям 

– інф.                                      

Поховано 39 чол.  

с. Мар'янівка, 

Мар'янівська с/р, біля 

клубу 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

633.  
1149  

 

Братська могила. Період 
Великої Вітчизнян. війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів, в 
якій поховано Героїв 

Радянського Союзу  Ляпоту 

с. Нове Поле, 
Роздольська с/р, біля 

адміністративного 

будинку 

1943 р., 1964 р. 
– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 
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С.К. і Власенка О.С. (згідно 

паспорта, 1975 р.)                          
Поховано 102 чол.  

634.  632  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) / 

Братська могила радянських 
воїнів і пам'ятник воїнам – 

землякам - інф.                                 

Поховано 9 чол.  

с. Нововолодимирівка, 

Михайлівська сел/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

635.  622  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / 

Меморіальний комплекс (згідно 

паспорта, 1976 р.) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам – односельцям 

- інф.                                     
Поховано 33 чол.  

с. Плодородне, 
Плодородненська с/р, в 

центрі села, вул. Миру 

(кол. вул. Радянська) 

1941 - 1945 рр. 
перепох. – 

 1957 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

636.  641  

Група братських могил (2) 

червоноармійців і радянських 

воїнів, пам'ятник воїнам - 
односельчанам (паспорт, 2012 

р.)                                 Поховано 

101червоноармієць та 159 рад. 

воїнів 

смт. Пришиб, 

Пришибська сел./р., вул. 

Кооперативна (кол. вул. 
70-річчя Радянської 

Влади) 

1918 р.,  

1919 р.,  

1941 - 1945 рр., 
1967 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

637.  647  

Братське кладовище.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Військова 

дільниця (згідно паспорта, 1976 
р.) / Військовий цвинтар:                                        

- братська могила жертв 

фашизму;                                         
- 54 братські могили радянських 

воїнів;                                 - 

с. Роздол, Роздольська 

с/р., на кладовищі 

1941 - 1945 рр., 

1948 - 1968 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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могила Казарика П. Д. - воїна – 

інтернаціоналіста – інф.                        
Поховано 348 чол.  

638. 6 1577 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.)                                         
Поховано 198 чол. 

с. Роздол, Роздольська 

с/р, за 5 км на схід від 

села. 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

639.  1578 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.)                                           
Поховано 3 чол. 

с. Слов'янка, 

Пришибська сел/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

640.  1582 

Пам'ятник воїнам – 

односельчанам. 1941-1945 р.р.  

(згідно рішення, паспорта, 1978 
р.) 

с. Смиренівка, 

Пришибська сел./р., на 

кладовищі 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

641.  1954 

Будинок, в якому засідала І-а 

селянська Рада селянських 

депутатів. 1918 р. (згідно 
рішення) / Будинок, в якому 

розміщувалась І-а сільська Рада 

селянських депутатів (згідно 

паспорта, 1979 р.)  

с. Старобогданівка, 

Старобогданівська с/р, 

вул. Миру, 70 

1918 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

642.  623  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизнян. війни 

(згідно рішення) / 

Меморіальний комплекс (згідно 
паспорта, 1976 р.) / Група 

братських могил (5), 

червоноармійців (1), 
радянських воїнів (4) та 

пам'ятник воїнам – односельцям 

– інф.                                         
Поховано 36 червоно-армійців і 

понад 3 тис. радянських воїнів  

с. Старобогданівка, 

Старобогданівська с/р, 

на околиці села, вул. 

Молодіжна 

1921 р.,                       

1941 - 1945рр., 

1946 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

643.  624  
Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

с. Тимошівка, 

Тимошівська с/р., біля 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.).                                         

Поховано 50 чол. 

клубу, вул. Українська 

(кол. вул. Калініна) 

644.  643  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).                                                                                      
Поховано 40 чол.  

с. Тимошівка, 

Тимошівська с/р, біля 
будинку сільради, вул. 

Вишнева (кол. вул. 

Краснознаменна) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

645.  626  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) / 

Група братських могил (2) 

радянських воїнів – інф.                                     
Поховано 400 чол. 

с. Тимошівка, 

Тимошівська с/р, за 4 км 

на захід від села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

646.  625  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).                                          

Поховано 17 чол.  

с. Тимошівка, 

Тимошівська с/р,  вул. 

Вишнева (кол. вул. 
Краснознаменна) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

647.  1583 

Пам'ятник воїнам – 
односельчанам. 1941-1945 р.р.  

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) 

с. Тимошівка, 
Тимошівська с/р, біля 

будинку сільради 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

648.  644  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  

Меморіальний комплекс на 
честь радянських воїнів та 

воїнів-односельчан (згідно 

паспорта, 1976 р.). / Група 

братських могил (6) радянських 

с. Трудолюбимівка, 
Високівська с/р, в центрі 

села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 
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воїнів та пам'ятник воїнам – 

односельцям – інф.                               
Поховано 421 чол.  

649.  646  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) / 

Група братських могил (2) 
радянських воїнів – інф.                           

Поховано 220 чол.  

с. Українка, 

Любимівська с/р, на 

західній околиця села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

650.  636  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /  

Меморіальний комплекс на 

честь радянських воїнів та 

воїнів-односельчан. (згідно 
паспорта, 1976 р.) / Братська та 

індивідуальна могили 

радянських воїнів та пам'ятник 
воїнам – односельцям – інф.                                   

Поховано 6 чол. 

с. Шевченка, 

Роздольська с/р, біля 
клубу 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

651.  1572 

Пам’ятник трудової діяльності, 

70-ті роки ХІХ ст. (згідно 
рішення, паспорта, 1982 р.) 

с. Зразкове, 

Плодородненська с/р, 
біля магазину. 

70-і р. р. XIX 

ст. 

Пам’ятка науки і 

техніки 
Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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Новомиколаївський район 

№  

п/п   

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

652.  1592 

Братська могила жертв 

фашизму.1941-1943 р.р. (згідно 

рішення, паспорта, 1977 р.).  
Поховано 19 чол.  

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська сел/р, 

на кладовищі, вул. 
Шкільна (кол. вул. 

Войкова) 

1941 - 1943 рр.   

перепох. –  

1960 р.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580  від 

22.12.1982 р.  

653.  3970 

Братська могила радянських 

військовополонених.1942 р. 
(згідно рішення, паспорта, 1992 

р.)   Поховано12 чол.   

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська сел/р, 
на кладовищі 

грудень 1942 р.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р.  

654.  676  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /  

Меморіальний комплекс (згідно 

паспорта, 2016 р.)  
Поховано 482 чол.  

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська сел/р , 
в центрі селища  

1921 р.,                

1941 - 1945 рр.,  
1975 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

655.  3972 

Пам`ятник місце розстрілу 

мирних жителів /1942 р./ (згідно 

рішення)/  
Пам’ятний знак на честь 

загиблих мирних жителів 

(згідно паспорта, 1992 р.)                

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська с/р, 

на східній околиці 
селища / Бузницька 

балка  

1941 - 1943 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р.  

656.  685  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 
р.).   

Поховано 17 чол.   

с. Барвінівка, 

Барвінівська с/р, вул. 
Центральна (кол. вул. 

Ленінська) 

1943 р., 

1952 р. - 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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657.  699  

Памятник загиблим землякам. 

Період Великої Вітчизняної 
війни (згідно рішення) / 

Пам`ятник воїнам 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.)  

с. Барвінівка 

Барвінівська с/р, в центрі 
села   

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

658.  692  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни  

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.).                          

Поховано 23 чол.  

с. Бойкове, Самійлівська 

с/р, на південній околиці 

села  

1943 р.,  

1951 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

659.  674  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.).  
Поховано 79 чол.  

с. Веселий Гай, 
Веселогаївська с/р, на 

кладовищі  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р.  

660.  1594 

Пам`ятник воїнам 

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 
р.) 

с. Веселий Гай, 

Веселогаївська с/р, вул. 

Набережна 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580  від 

22.12.1982 р.  

661.  682  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

плита воїнам –односельчанам 

(згідно паспорта, 1976 р.)               
Поховано  23 чол.    

с. Заливне, Терсянська 

с/р, в парку  

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

662.  695  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 12 чол.  

с. Зелене, Зеленівська 

с/р, в центрі села, вул. 

Миру 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

663.  698  Пам’ятник загиблим землякам. с. Зелене, Зеленівська 1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Період Великої Вітчизняної 

війни  
1943 г. (згідно рішення) / 

Пам`ятник воїнам односельцям 

(згідно паспорта, 1977 р.)  

с/р, вул. Миру значення 10.02.1971 р. 

664.  680  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 
жертв фашизму (згідно 

паспорта, 1977 р.)                     

Поховано 47 чол.  

с. Листівка, 
Підгірненська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1943 рр.,  
1962 р. - 

перепох.   

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

665.  669  

Братська могила. Період 
громадянської війни (згідно 

рішення) / Братська могила 

борців за радянську владу 

(згідно паспорта, 1977 р.).  
Поховано 8 чол.  

с. Любицьке, Любицька 
с/р, на південній околиці 

села.  

1919 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

666.  688  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам`ятник воїнам 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.).                

Поховано 5 чол.   

с. Любицьке, Любицька 

с/р, в центрі села, вул. 

Шкільна (кол. вул. 
Леніна) 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

667.  683  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 35 чол.  

с. Мар`янівка, 

Терсянська с/р, в центрі 
села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

668.  691 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

с. Новоіванківка, 

Новоіванківська с/р, в 

центрі села   

1943 р.,  

1969 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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пам`ятник воїнам 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.).              

Поховано  3 чол.  

669.  672  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братські 

могили радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р., група 
могил (2) – інф.). 

Поховано 250чол.  

с. Новосолоне, 

Підгірненська с/р, в 
центрі села 

1943 р.,  

1951 р. - 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

670.  679  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 13 чол.   

с. Підгірне, 

Підгірненська с/р, біля 
школи  

1943 р.,  

1956 р. - 
перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

671.  673  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.). 

Поховано 99 чол.  

с. Різдвянка, Різдвянська 

с/р, в центрі села 

1943 р.,   

1950 р. -  

перепох.     

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

672.  1595 

Пам`ятник воїнам – 

односельчанам. 1941-1945 р.р. 
(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.). 

с. Різдвянка, Різдвянська 

с/р, вул. Центральна 
(кол. вул. Леніна) 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від  

22.12.1982 р.  

673.  1593 

Пам`ятник  Герою Радянського 

Союзу І.А. Манойлу. 1908-1942 
р.р. (згідно рішення) / 

Пам’ятник на честь Героя 

Радянського Союзу Манойло 
І.А. (згідно паспорта, 1977 р.) 

с. Різдвянка, Різдвянська 

с/р,  вул. Центральна 
(кол. вул. Леніна) 

1908 - 1942 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від  22. 12. 

1982 р.  

674.  684  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

с. Самійлівка, 

Самійлівська с/р, в 

центрі села, вул. 

1919 р.,  

1941-1945 рр., 

1952 р., 1981 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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могила і пам’ятник воїнам-

односельчанам (згідно 
паспорта, 1977 р.) / Група 

братських могил (2) 

червоноармійців, радянських 
воїнів та пам`ятник воїнам 

односельцям - інф.                

Поховано 336 чол.  

Центральна -  перепох.   

675.  694  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  
Поховано 287 чол.  

с. Сорочине, Трудова 
с/р, на східній околиці 

села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

676.  677  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам`ятник воїнам 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1977 р.).                

Поховано  51 чол.  

с. Софіївка, Софіївська 

с/р, в центрі села 

1941 - 1945 рр.,   

1967 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

677.  686  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 5 чол.  

с. Сторчове, Сторчівська 

с/р, в центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

678.  1596 

Пам`ятник воїнам 

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.). 

с. Сторчове, Сторчівська 

с/р, в центрі села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від  22. 12. 

1982 р.  

679.  689  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Пам’ятник 

борцям за встановлення 

смт. Тернувате, 

Тернуватська сел/р, в 

центрі селища 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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Радянської влади, братська 

могила радянських воїнів і 
пам’ятник воїнам-

односельчанам (згідно 

паспорта, 1977 р.) / Група 
братських могил (2) радянських 

воїнів та пам`ятник воїнам –

односельчанам – інф. Поховано 

55 чол.  

680.  687  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1977 р.).  

Поховано 9  чол.  

смт. Тернувате, 

Тернуватська сел/р, за 

5,5км на південний схід 

від селища  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

681.  701  

Пам’ятник земляку Герою 

Радянського Союзу Плаксі 
Михайлу Андрійовичу (згідно 

рішення) / 

Пам’ятник Герою Радянського 
Союзу М.А. Плаксі (згідно 

паспорта, 1977 р.) 

смт. Тернувате, 

Тернуватська сел/р, вул. 
Плакси 

1915 - 1943 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

682.  681  

Братская могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам`ятник воїнам –

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.).              

Поховано  65 чол.  

с. Терсянка, Терсянська 

с/р, в центрі села 

1941 - 1945 рр., 

1958 р. - 
перепох.    

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

683.  693  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам`ятник воїнам –
односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.).               

с. Трудове, Трудова с/р, 

вул. Центральна (кол. 
вул. Будьонного) 

1941 - 1945 рр., 

1959 р. - 
перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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Поховано  105 чол.  

684.  3971 

Пам’ятник трудової слави – 

трактор ЧТЗ /1989 р./ (згідно 

рішення, паспорта, 1992 р.). 

смт. Новомиколаївка, 

Новомиколаївська сел/р, 

при в`їзді до селища 

1949 - 1988 рр.  Пам’ятка науки і 

техніки 
Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р.  

685.  675 
Братська могила. Період 
Великої  Вітчизняної війни 

Відсутня в натурі. 

с. Самійлівка, 
Самійлівска с/р, за 500 м 

на північ від села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 
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 Оріхівський район 

№  

п/п   

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

686.  

745 

(50-

Р, 
865) 

Братська могила Червоних 

курсантів. Період громадянської 

війни (згідно рішення, респ.) / 
Братська могила. Період 

громадянської війни (згідно 

рішення) / 
Братська могила петроградсько-

московських курсантів (згідно 

паспорта, 1975 р.) .  

Поховано понад 100 чол.  

м. Оріхів, Оріхівська 

м/р, вул. Покровська 

(кол. вул. 
Ленінградських 

курсантів), в парку ім. 

Т.Шевченка  

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

687.  785  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила і пам’ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.) / 

Меморіальний комплекс:  
братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

землякам, пам'ятники 
Проскурову І.Й.,  

Денисенку В.Г., Доценку Т.С.,  

Клименку І.І., Левітану В.С.,  

Любименку М.М., Приходьку 
І.П. - Героям Радянського 

Союзу, уродженцям району – 

інф. 
Поховано 634 чол.  

м. Оріхів, Оріхівська 

м/р, парк ім. Т. Г. 

Шевченка 

1941-1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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688.  788  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення). / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  
Поховано 186  чол.  

м. Оріхів, Оріхівська 

м/р, на кладовищі №2, 
вул. Івана Мазепи (кол. 

вул. Воровського) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

689.  789  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення). / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 196  чол.  

м. Оріхів, Оріхівська 

м/р, на кладовищі № 1, 

вул. Гетьмана 
Сагайдачного (кол. вул. 

Жовтнева), біля 

стадіону.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 № 55 від 

10.02.1971 р. 

690.  4307 

Братська могила жертв фашизму 
(згідно рішення, паспорта, 1996 

р.).                             Кількість 

похованих невідома  

м. Оріхів, Оріхівська 
м/р, на центральному 

кладовищі № 1,  вул. 

Гетьмана Сагайдачного 

(кол. вул. Жовтнева), 

1941-1943 рр., 
1995 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 67 від 
13.02.1997 р.  

691.  4308 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р.(згідно рішення). / 

Братська могила жертв фашизму 

(згідно паспорта).                       
Кількість похованих невідома  

м. Оріхів, Оріхівська 

м/р, на кладовищі № 3 

1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 67 від 

13.02.1997 р.  

692.  1970 

Будинок, в якому розміщувався 

штаб 226-ї, 96 гвардійської 

стрілецької дивізії, 1941 
р.(згідно рішення, паспорта, 

1982 р.,  будинок управління 

заводу металовиробів – інф.). 

м. Оріхів, Оріхівська 

м/р, вул. Шевченка, 39 

1941 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р.  

693.  4309 
Будинок міської управи (згідно 
рішення, паспорта, 1996 р.) 

м. Оріхів, Оріхівська 
м/р, вул. Шевченка , 1 

к. 19 - поч. 20 
ст. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 67 від 
13.02.1997 р.  

694.  1618 

Пам`ятник воїнам-

односельчанам (згідно рішення) 

/ Пам`ятник воїнам-заводчанам. 
1941-1945 р.р. (згідно паспорта, 

1977 р.) 

м. Оріхів, Оріхівська 

м/р, завод "Орсільмаш" 

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р.  

695.  766  Братська могила. Період с. Білогір`я, 1943 р.,  Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 33 чол.  

Білогір'ївська с/р, на 

кладовищі 

1944 р. - 

перепох. 

значення 10.02.1971 р. 

696.  797 

Пам`ятник загиблим воїнам-
односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) / Пам`ятник воїнам – 
односельчанам (згідно паспорта, 

1976 р.)  

с. Білогір`я, 
Білогір’ївська с/р, в 

парку  

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

697.  769  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 

Поховано14 чол.  

с. Васинівка, 

Преображенська с/р, 
біля клубу.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

698.  771  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 42 чол.   

с. Вільне, 

Новотавричеська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

699.  767  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 
Поховано 4 чол.  

с. Вільнянка, 

Вільнянська с/р, в парку.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

700.  798  

Пам`ятник воїнам-

односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 
рішення) / Пам`ятник воїнам – 

односельчанам (згідно паспорта, 

1976 р.)   

с. Вільнянка, 

Вільнянська с/р, в центрі 

села, біля будинку 
культури  

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

701.  779  Братська могила.  Період с-ще Зарічне (кол. с-ще 1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам`ятник воїнам – 

односельчанам (згідно паспорта, 
1977 р.).  

Поховано  27 чол.  

Димитрове), 

Димитрівська с/р, біля 
школи.  

значення 10.02.1971 р. 

702.  783  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 5 чол.  

с. Єгорівка, 

Новоселівська с/р, біля 
клубу.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

703.  

759  Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 
пам`ятник воїнам –

односельчанам (згідно паспорта, 

1967 р.).              Поховано 32 
чол.  

с. Жовта Круча, 

Новотроїцька с/р, біля 

клубу.  

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

704.  

763  Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам`ятник воїнам 

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.).            Поховано 20 чол.  

с. Запасне, 

Новояковлівська с/р, 

біля клубу.  

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

705.  768  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила борців за Радянську 
владу і радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.) / 

Братські могили 
червоноармійців та радянських 

воїнів – інф..   

с. Таврійське (кол. с. 

Кірове), Кіровська с/р, в 

парку.  

1921 р.,  

1943 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 



139 

 

Поховано 19 та 15 чол.  

706.  

1616 Пам`ятник воїнам –

односельчанам. 1941-1945 р.р.  

(згідно рішення, паспорта, 1977 
р.) 

с. Таврійське (кол. с. 

Кірове), Кіровська с/р, в 

парку.  

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

707.  748  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила борців за Радянську  

владу (згідно паспорта, 1977 р.). 

Кількість похованих невідома.  

смт. Комишуваха, 

Комишуваська сел/р, на 

кладовищі за 50 м від 
автостанції.  

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

708.  781  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 4 чол.  

смт. Комишуваха, 
Комишуваська сел/р, на 

ст. Фісаки,  за 80 м від 

будівлі залізничного 
вокзалу  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

709.  780  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизяної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила борців за встановлення 

Радянської влади і командира 

16-ї кавалерійської бригади 
Костіна П.П. (згідно паспорта, 

1976 р.) 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська сел/р, на 
ст. Фісаки біля будівлі 

залізничного вокзалу  

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

710.  778  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р., 
військовополонених – інф.).  

Поховано близько 150 чол.  

смт. Комишуваха, 

Комишуваська сел/р, на 
Жовтневому кладовищі    

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

711.  777  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська сел/р, 
біля інтернату 

1943 р., 1963 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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(згідно паспорта, 1977 р.).  

Поховано 6 чол.  

712.  742  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1977 р.)  

Поховано 492 чол.  

смт. Комишуваха, 
Комишуваська сел/р, на  

центральному кладовищі   

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

713.  1611 

Могила голови Комишуваського 

ревкому К.К. Грушецького. 
1887-1920 р.р. (згідно рішення) / 

Могила К.К. Грушецького 

(згідно , паспорта, 1977 р.) 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська сел/р, на  
центральному кладовищі   

1887 - 1920 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від  

22.12.1982 р.  

714.  1610 
Залишки Микитинської фортеці, 
70-80-ті р.р. ХVIII ст.(згідно 

рішення, паспорта, 1981 р.)  

смт. Комишуваха, 
Комишуваська сел/р,  за 

4 км на схід від селища 

70 - 80 рр.  18 
ст.  

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р 

715.  1615 

Пам`ятник воїнам –

односельчанам, 1941-1945 р.р. 
(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.). 

смт. Комишуваха, 

Комишуваська сел/р,  
біля будинку культури, 

вул. Б.Хмельницького 

1941-1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р 

716.  774  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /  Братська 

могила і пам’ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1976 р.) / Братські могили 
радянських воїнів та пам`ятник 

воїнам –односельцям – інф.             

Поховано 204 чол. , 
2010 р. - 166 чол.  

с. Копані, Копанівська 

с/р, біля будинку 
культури.  

1943 р. 

2010 р. – 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

717.  765  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано 4 чол.  

с. Лугівське, 

Білогір'ївська с/р, на 

кладовищі.  

1943 р., 1944 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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718.  762  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 
Поховано 59 чол.  

с. Магдалинівка, 

Новояколівська с/р, біля 
клубу.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

719.  1151  

Братська могила. Період 

Великої вітчизняноїї війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів, в якій 

похований Герой Радянського 

Союзу Конобаєв  В.С.  (згідно 

паспорта, 1975 р.).  
Поховано 36 чол. 

с. Мала Токмачка, 

Малотокмачанська с/р, в 

центрі села, вул. Миру 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

720.  800  

Пам`ятник на честь воїнів-

односельчан. Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 
рішення) / Пам`ятник воїнам –

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.)   

с.  Мала Токмачка, 

Малотокмачанська с/р, в 

парку.  

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

721.  1971 

Пам’ятний знак на місці боїв 
батареї С.Ю. Білого. 1943 р. 

(згідно рішення, паспорта, 1982 

р.). 

с.  Мала Токмачка, 
Малотокмачанська с/р, 

за 3 км на північ від 

села.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 354 від 
23.10.1984 р.  

722.  1972 

Пам’ятний знак  на честь 150-го 
гвардійського винищувального 

противотанкового 

артилерійського Корсунського 
Червонознаменного орденів 

Кутузова і Богдана 

Хмельницького полку. 1943 

р.(згідно рішення, паспорта, 
1982 р.)  

с.  Мала Токмачка, 
Малотокмачанська с/р, 

біля клубу.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 354 від 
23.10.1984 р.  

723.  784  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

с. Микільське, 

Микільська с/р, біля 

будинку культури.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.).  
Поховано  23 чол.  

724.  803  

Пам`ятник загиблим воїнам -

односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 
рішення)  /  Пам`ятник на честь 

воїнів-односельчан (згідно 

паспорта, 1977 р.).   

с. Микільське, 

Микільська с/р, біля 

будинку культури.  

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

725.  749  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.).  

Поховано  280 чол.  

с. Мирне, Мирненська 
с/р, в центрі села.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

726.  1617 

Пам`ятник воїнам – 

односельчанам. 1941-1945 р.р. 
(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.). 

с. Мирне, Мирненська 

с/р, в центрі села.  

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від  

22.12.1982 р.  

727.  756  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам`ятник воїнам - 

односельчанам  (згідно 
паспорта, 1976 р.).            

Поховано 108 чол.  

с. Новоандріївка, 

Новоандріївська с/р, біля 

школи.  

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

728.  1974 

Пам`ятник Герою Радянського 

Союзу І.І. Клименку. 1921-1942 
рр. (згідно рішення, паспорта, 

1982 р., уродженцю села – інф.).  

с. Новоандріївка, 

Новоандріївська с/р, біля 
школи, вул. Клименка 

1914 - 1942 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р.  

729.  776  

Братська могила Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 
рішення) / Братська могила 

радянських воїнів та пам`ятник 

воїнам - односельчанам  (згідно 

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, в 
центрі села, біля школи 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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паспорта, 1977 р.).             

Поховано 5 чол.  

730.  757  

Братська могила Період Великої 
Вітчизняної війни (згідно 

рішення) / Братська могила 

радянських воїнів та пам`ятник 
воїнам –односельчанам (згідно 

паспорта, 1977 р.)                

Поховано 95 чол.  

с. Новоіванівка, 
Новоіванівська с/р , в 

центрі села,біля 

бібліотеки 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

731.  755  

Братська могила Період Великої 
Вітчизняної війни (згідно 

рішення) / Братські могили 

радянських воїнів та пам`ятник 
воїнам –односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р., група 

братських могил (3)                

Поховано 70 чол. 

с. Новопавлівка, 
Новопавлівська с/р, біля 

школи.  

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

732.  752  

Братська могила Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) / Братська могила 

радянських воїнів (згідно 
паспорта, 1976 р.).  

Поховано  250 чол.  

с. Новопавлівка, 

Новопавлівська с/р, на 

кладовищі.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

733.  764  

Братська могила Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 
рішення) / Братська могила 

радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.).   
Поховано  8  чол. 

с. Новопокровка, 

Білогір`ївська с/р, на 
кладовищі.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

734.  782  

Братська могила Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Братська могила 
воїнів громадянської і Великої 

Вітчизняної війн і пам’ятник 

воїнам-односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.) / Група 

с. Новоселівка, 

Новоселівська с/р, в 

центрі села 

1920 р.,                 

1941 - 1945 рр.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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братських могил (2) 

червоноармійців,  радянських 
воїнів та пам`ятник воїнам –

односельцям - інф.             

Поховано 34рад. воїна та 5 
червоноармійців  

735.  773  

Братська могила Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Братська могила 
радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.). 

Поховано  30 чол.  

с-ще Новотавричеське, 

Новотавричеська с/р, 

біля школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

736.  760  

Братська могила Період Великої 
Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Братська могила 

радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.).  
Поховано  6 чол.  

с. Новотроїцьке, 
Новотроїцька с/р, біля 

будинку культури  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

737.  743  

Одиночна могила. Період 

громадянської війни (згідно 

рішення) / Могила Суслікова В. 
Г. - командира ескадрону 

(згідно паспорта, 1976 р.) 

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, на 

кладовищі  

р.н.н. - 1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

738.  794  

Пам`ятник на честь воїнів-

односельчан. Період Великої 
Вітчизняної війни (згідно 

рішення) / Пам`ятник воїнам –

односельчанам (згідно паспорта, 
1977 р.)  

с. Новотроїцьке, 

Новотроїцька с/р, у 
парку  

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

739.  761  

Братська могила Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Братські могили. 
(згідно паспорта, 1976 р., група 

братських могил (2) – інф.) 

Поховано 47 чол.  

с. Новояковлівка, 

Новояколівська с/р, на 

північно-східній околиці 
села  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

740.  744  Братська могила Період Великої с. Одарівка, 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Братська могила 
радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.). 

Поховано 35 чол.  

Комишуваська сел/р, на 

кладовищі 

значення 10.02.1971 р. 

741.  772  

Братська могила Період Великої 
Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Братська могила 

радянських воїнів (згідно 
паспорта, 1976 р.).  

Поховано 35 чол. 

с. Оленівка, 
Новотавричеська с/р, 

біля школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

742.  751  

Братська могила Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 
рішення) /  Братська могила 

радянських воїнів та пам`ятник 

воїнам –односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.).                      
Поховано 96 чол.  

с. Омельник, 

Омельницька с/р, в 
центрі села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

743.  1612 

Братська могила комісара Р.Т. 

Василенка, радянських воїнів та 

пам’ятник воїнам-
односельчанам, 1920, 1943, 

1941-1945 р.р.  (згідно рішення) 

/ Братська могила комісара 
Василенка Р.Т., радянських 

воїнів і пам`ятник воїнам –

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р., Василенко Р. Т. – 
комісар 78-го стрілецького 

полку – інф.).  

Поховано 139 чол.  

с. Преображенка, 

Преображенська с/р, в 

центрі села 

р.н.н. - 1920 р.,                      

1941 - 1945 рр.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від  

22.12.1982 р.  

744.  1619 

Пам`ятник воїнам 
односельчанам. 1941-1945 р.р.  

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.). 

с. Свобода, Омельницька 
с/р, в центрі села  

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від  
22.12.1982 р.  

745.  770  Братська могила. Період с. Тарасівка, Новотав- 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 

Поховано  64 чол.  

ричеська с/р, біля клубу значення 10.02.1971 р. 

746.  790  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Група могил 

радянських воїнів і пам’ятний 
знак на честь воїнів-

односельчан (згідно паспорта, 

1977 р.) / Група могил 

радянських воїнів (14) та 
пам`ятник воїнам 

односельчанам – інф.  

Поховано 14 чол.  

с. Червона Криниця 
Преображенська с/р, на 

кладовищі  

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

747.  758  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братські 

могили борців за радянську 
владу та радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р). / 

Група братських могил (2) 

червоноармійців та радянських 
воїнів – інф.   

Поховано 62рад. воїна та 4 

червоноармійця  

с. Щасливе, Щасливська 
с/р, біля школи 

1919 р.,  
1943р.  

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

748.  753  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів та 
пам`ятник воїнам –

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.).            Поховано 57 чол.  

с. Щербаки, 
Новоандріївська с/р, в 

парку  

1941 - 1945 рр., 
1959 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

749.  747  
Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

с. Юрківка, Юрківська 
с/р, в сквері 

1942-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 
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могила радянських воїнів. 

(згідно паспорта, 1977 р.). 
Поховано  82 чол.  

750.  1613 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.).                           
Поховано  84 чол.  

с. Юрківка, Юрківська 

с/р, на кладовищі.  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від  

22.12.1982 р.  

751.  1614 

Могила командира десантної 

групи В.Г. Проскури. 1906-1942 

р.р. (згідно рішення, паспорта, 
1977 р., командира диверсійно-

розвідувальної групи – інф.). 

с. Юрківка, Юрківська 

с/р, біля школи 

1906 - 1942 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від  

22.12.1982 р.  

752.  796  

Пам`ятник на честь воїнів-

односельчан. Період Великої  
Вітчизняної війни (згідно 

рішення) / Пам`ятник воїнам –

односельчанам (згідно паспорта, 
1977 р).     

с. Юрківка, Юрківська 

с/р, біля школи 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

753.  740  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 
пам`ятник воїнам 

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.).             
Поховано 89  чол.  

с. Ясна Поляна, 

Яснополянська с/р, біля 

школи.  

1941 - 1945 рр., 

1957 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

754.  3973 

Пам`ятник Долежаллю М.А. - 

двічі Герою Соціалістичної 

Праці (згідно рішення) / 
Пам`ятник М.А. Долежаллю 

(згідно паспорта, 2006 р.) 

м. Оріхів, Оріхівська 

м/р, у парку 

1899-2000 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 

№ 150 від 

2.07.1992 р. 

755.  754 

Братська могила періоду 1941-

1945 рр. 

Відсутня в натурі. 

Проведене  перепоховання у 

зв’язку з ліквідацією х. 

с. Буряківка, 

Новоандріївскої с/р, в 
центрі села, біля школи 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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Буряківка. 
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Пологівський район 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

756.  949  

Пам’ятний обеліск. Період 

встановлення радянської влади. 

(згідно рішення) / Братська 
могила борців за встановлення 

Радянської влади (згідно 

паспорта, 1975 р.).  
Поховано 6чол.   

 м. Пологи, Пологівська 

м/р, вул. Єдності (кол. 

вул. Горького), навпроти 
лікарні 

1919 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

757.  1651 

Пам'ятник загиблим робітникам. 

1941-1945 р.р.  (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.,  робітникам 
кар'єру – інф.). 

м. Пологи, Пологівська 

м/р, вул. Кар'єрна, 28 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

758.  925  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 

Поховано 75 чол.  

м. Пологи, Пологівська 

м/р, вул. Героя України 

Віталія Сацького, біля 
будинку культури 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

759.  940  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 
Поховано 27 чол.  

м. Пологи, Пологівська 
м/р, вул. Українська, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р.  

760.  1647 

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 

односельчанам. 1943, 1941-1945 
р.р. (згідно рішення) /                          

Братська могила радянських 

м. Пологи, Пологівська 

м/р, вул. Шкільна (кол. 

вул. 
Червоногвардійська), 

біля школи №2 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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воїнів та пам'ятник воїнам – 

землякам (згідно паспорта, 1977 
р.). Поховано 29 чол.  

761.  2618 

Пам’ятник воїнам-землякам, 

загиблим в роки Великої 

Вітчизняної війни (згідно 
рішення) / Пам'ятник загиблим 

робітникам (згідно паспорта, 

1987 р., робітникам 
локомотивного депо – інф.) 

м. Пологи, Пологівська 

м/р, біля 

адміністративного 
будинку локомотивного 

депо 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р. 

762.  950  

Пам’ятний обеліск. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Пам'ятник 
загиблим робітникам (згідно 

паспорта, 1975 р.,  робітникам 

заводу "Коагулянт" – інф.).   

м. Пологи, Пологівська 

м/р, біля прохідної 

заводу 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

763.  944  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила мирних жителів (згідно 

паспорта, 1975 р.) / Братська 
могила жертв фашизму – інф. 

Поховано 700чол.  

м. Пологи, Пологівська 
м/р, на західній околиці 

міста 

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р.  

764.  939  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1976 р.).                      Поховано 

45 чол.  

с. Андріївське, 

Тарасівська с/р, в центрі 
села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

765.  1643 

Братська могила радянських 
воїнів. 1943 р.(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

с. Балочки, Чубарівська 
с/р, вул. Західна 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 
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1975 р.). Поховано 3 чол. 

766.  923  

Братська могила.  Період 

громадянської війни (згідно 

рішення)  /  Меморіальний 
комплекс на честь 

червоноармійців, радянських 

воїнів та односельчан (згідно 
паспорта, 1975 р.) / Група 

братських могил (2) 

червоноармійців, радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-
односельцям – інф.                             

Поховано 7 рад. воїнів  

с. Басань, Басаньська с/р, 

вул.  Шкільна 

1919 р.,                   

1941 - 1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

767.  924  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 
Поховано 972 чол.  

с. Вербове, Вербівська 

с/р, на цвинтарі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

768.  927  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-

односельчанам  (згідно 

паспорта, 1976 р.)                    
Поховано 6 чол.  

с. Вербове, Вербівська 

с/р, вул. Миру (кол. вул. 

Леніна), біля будинку 
культури 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

769.  928  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Група могил 
радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.) /  Група 

братських могил (8) радянських 
воїнів – інф. 

Поховано 65 чол.  

с. Вербове, Вербівська 

с/р на західній околиці 

села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

770.  933  Братська могила.  Період с. Григорівка, 1941 - 1945 рр., Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  
Меморіальний комплекс на 

честь радянськиї воїнів та 

односельчан (згідно паспорта, 
1976 р.) / Братська могила 

радянських воїнів та пам'ятник 

воїнам-односельчанам – інф.                        

Поховано 8 чол., в т.ч. 1 
перепох. у 2002 р.  

Григорівська с/р, вул. 

Миру (кол. вул. Леніна) 

2002 р. значення 10.02.1971 р.  

771.  1650 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 
р.) 

с. Дмитрівське, 

Семенівська с/р, в центрі 

села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
 № 580 від 

22.12.1982 р. 

772.  929  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1975 р.)                        Поховано 

5 чол.   

с. Інженерне, 

Інженерненська с/р, вул. 

Центральна (кол. вул. 
Леніна) 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

773.  931  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-

односельчанам   (згідно 
паспорта, 1975 р.).                      

Поховано 267 чол.  

с. Кінські Роздори, 

Кінсько - Роздорівська 
с/р, в центрі села 

1941 - 1945 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

774.  942  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.).                     Поховано 

с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, в 
центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  



153 

 

43 чол.  

775.  943  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1975 р.).                           

Поховано 17 чол.  

с. Новоселівка, 

Новоселівська с/р, вул. 

Дубровіна 

1941 - 1945 рр., 

1961 р. -

перепохов.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

776.  934  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1976 р.).                            

Поховано 9 чол.  

с. Новокарлівка, 

Інженерненська с/р, біля 
траси Пологи - 

Запоріжжя 

1941  - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

777.  930  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.).                           

Поховано 4 чол.  

с. Новофедорівка, 

Інженерненська с/р, в 
центрі села 

 1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

778.  948  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.).                          

Поховано 90 чол.  

с. Пологи, Пологівська 
с/р, в центрі села, біля 

школи 

1941 - 1945 рр.  
1967 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р.  

779.  945  
Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

с. Решетилівське, 
Костянтинівська с/р, за 2 

км на схід від села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р.  
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могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.).                          

Поховано 40 чол.  

780.  1648 

Могила Є.А. Славної, 
розстріляної німецько-

фашиськими загарбниками, 

1904-1942 р.р. (згідно рішення) / 
Могила Славної Е.А. (згідно 

паспорта, 1977 р.).  

с. Решетилівське, 
Костянтинівська с/р, в 

центрі села 

1904 - 1942 рр.,              
1943 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

781.  941  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1975 р.).                        Поховано 

37 чол.  

с. Романівське, 

Тарасівська с/р, вул. 
Гагаріна 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

782.  932  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /  

Меморіальний комплекс на 

честь радянських воїнів та 
односельчан (згідно паспорта, 

1976 р.) / Братська могила 

радянських воїнів та пам'ятник 

воїнам-односельцям – інф.                          
Поховано 59 чол.  

с. Семенівка, 

Семенівська с/р, вул. 
Кирилівська (кол. вул. 

Жовтнева) 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

783.  935  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 3 чол.  

с. Семенівка, 

Семенівська с/р, на ст. 

Кирилівка  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

784.  1638 Залишки Кирилівської фортеці, с. Семенівка, 70 - 80-ї роки          Пам’ятка історії Місцевого № 580 від 
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II пол. ХVIII ст. (згідно рішення, 

паспорта, 2007 р., земляні 
укріплення – інф.). 

Семенівська с/р, за 1 км 

на схід від села 

18 ст. значення 22.12.1982 р. 

785.  1645 

Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1943 р., 1941-
1945 рр. (згідно рішення, 

паспорта, 1976 р.) 

Поховано 14 чол.  

с. Тарасівка, Тарасівська 

с/р, вул. Миру (кол. вул. 

Леніна), в центрі села 

1941 - 1945 рр. 

1973 р. - 

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

786.  
 

938  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів та 
пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1976 р.)                        Поховано 

6 чол.  

с. Тарасівка, Тарасівська 
с/р,  вул. Миру (кол. вул. 

Леніна), біля  

школи 

1941 - 1945 рр.,  
1975 р. - 

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р.  

787.  1646 

Могила радянського воїна та 

пам’ятник воїнам-

односельчанам. 1941, 1941-1945 

р.р. (згідно рішення) / Могила  
радянського воїна Котова С. А. і 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1977 р.)  

с. Українське, 

Інженерненська с/р, в 

центрі села, вул. 

Українська 

р.н.н. - 1941 рр., 

1941 - 1945 рр., 

1977 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

788.  946  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Військове 
кладовище і пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1975 р.) / Група братських (34) і 

одиночних могил (11) 
радянських воїнів та пам'ятник 

воїнам – односельцям – інф.                     

Поховано 175чол.  

с. Воскресенка (кол. с. 

Чапаєвка), 

Воскресенська (кол. 
Чапаєвська) с/р, в центрі 

села,  на кладовищі 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

789.  1644 Військове кладовище. 1943 р. с. Воскресенка (кол. с. 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого № 580 від 
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(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) / Група братських (13) і 
одиночних (17) могил 

радянських воїнів – інф.  

Поховано 57 чол.  

Чапаєвка), 

Воскресенська (кол. 
Чапаєвська) с/р, на 

кладовищі «Зірчанське», 

західна частина села 

значення 22.12.1982 р. 

790.  1649 

Могила  Героя Радянського 
Союзу М.О. Навроцького. 1911-

1964 рр. (згідно рішення) /  

Могила  Героя Радянського 
Союзу Михайла Олексійовича 

Навроцького (згідно паспорта, 

1977 р.) 

с. Воскресенка (кол. с. 
Чапаєвка), 

Воскресенська (кол. 

Чапаєвська) с/р, на 
кладовищі 

1919 - 1964 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

791.  937  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1975 р.). 
Поховано 12 чол.   

с. Чкалова, Федорівська 
(кол. Чубарівська) с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р.  

792.  947  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам'ятник односельчанам 

(згідно паспорта, 1976 р.).                       
Поховано 78 чол. 

с. Федорівка (кол. с. 

Чубарівка),  Федорівська 

(кол. Чубарівська) с/р, 
вул. Шкільна (кол. вул. 

Леніна) 

1941 - 1945 рр., 

1960 р. - 

перепохов.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

793.  2455 

Меморіальна дошка на честь 

створення першого на Україні 

селянського соціал-
демократичного гуртка 

іскрівського напрямку, 1902 р. 

(згідно рішення) / Меморіальна 

дошка на честь створення І-го 
на Україні сільського соціал-

демократичного гуртка 

Іскровського напрямку (згідно 
паспорта, 1983 р.) / Будинок 

земського училища ім. М. О. 

с. Федорівка (кол. с. 

Чубарівка),  Федорівська 

(кол. Чубарівська)  с/р, 
вул. Миколи Корфа (кол. 

вул. Артема), 1 

1902 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 
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Корфа – інф. 

794.  951  

Будинок, в якому народився 

В.Я. Чубар (згідно рішення) / 

Будинок-музей В.Я. Чубаря 
(згідно паспорта, 1976 р.) 

с. Федорівка (кол. с. 

Чубарівка), Федорівська 

(кол. Чубарівська) с/р, 
вул. Центральна (кол. 

вул. Чубаря) 

1891 - 1904 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

795.  936  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1976 р.)                          Поховано 

327 чол.  

с. Шевченкове, 

Тарасівська с/р, вул. 
Горького 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р.  

796.  1641 

Пам’ятник трудової слави, 1929 
р. (згідно рішення, паспорта, 

1977 р.) /  Трактор ЧТЗ  С-60 – 

інф. 

с. Інженерне, 
Інженерненська с/р,  вул. 

Центральна (кол. вул. 

Леніна), 93-а, в центрі 

села 

1929 - 1932 рр.  Пам’ятка наки і 
техніки 

Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 
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Приазовський район 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

797.  844  

Братська могила  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно паспорта, 
1977 р.).                        Поховано 

понад 178 чол. 

смт. Приазовське, 

Приазовська сел/р, у 

парку 

1941 - 1945 рр., 

1974 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р.  

798.  845  

Братська могила. Період 

громадянської війни (згідно 
рішення) / Група братських 

могил /2/  жертв класової 

боротьби та радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам 
односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.)                                 

Поховано 18 і 10 чол.  

с. Ботієве, Ботієвська 

с/р, в центрі села 

1921 р.,  

1941 -  1945 рр., 
1975 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

799.  855  

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної   війни. 1943 р. 

(згідно рішення) /  Пам'ятник 
воїнам-односельчанам. 1919. 

1941-1945 рр. (згідно 

паспорта,1977 р.) /  

Пам'ятник загиблим борцям за 
радянську владу та воїнам-

односельцям – інф.  

с. Володимирівка, 
Володимирівська с/р, 

біля будинку культури 

1919 р.,  
1941 - 1945 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

800.  838  
Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

с. Воскресенка, 

Воскресенська с/р, в 

1941 - 1945 рр., 

1967 р. - 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.)                          Поховано 
17 чол.  

центрі села перепох.  

801.  829  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р). 

Поховано 173 чол., з них 2012 р. 

– 40 чол.   

с. Гамівка, Приазовська 

сел/р., біля школи 

1943 р., 2012 р. 

– перепох. з 

кладовища 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р.  

802.  1665 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 

р.). 

с. Гамівка, Приазовська 

сел./р., біля клубу, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

803.  853  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братські 

могили партизан і радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1977 р.,  

група братських могил (2). 

Поховано 3 і 5 чол. 

с. Ганнівка, Ганнівська 

с/р, на подвір'ї школи 

1920 р.,  

1943 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

804.  858  

Пам'ятник воїнам – 
односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни 1943 р. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.).                     Поховано 
10 чол.  

с. Ганно - Опанлинка, 
Бесідівська с/р, вул. 

Шкільна (кол. вул. 

Леніна) 

1941 - 1945 рр., 
1967 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

805.  834  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

с. Георгіївка, 

Георгіївська с/р, вул. 

Центральна (кол. вул. 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р.  
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могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.).                         Поховано 

36 чол.  

Леніна) 

806.  828  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.).                                

Поховано  119 чол. 

с. Гірсівка, Гірсівська 
с/р, в центрі села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

807.  832  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.)                   Поховано  28 
чол. 

с. Дівнинське, 

Дівнинська с/р, вул. 

Центральна (кол. вул. 

Леніна) 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

808.  836  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Пам'ятник 
воїнам-односельчанам (згідно 

паспорта, 1977 р.) 

с. Дмитрівка, 

Дмитрівська с/р, біля 

клубу 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

809.  837  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 
р. (згідно рішення) / Братські 

могили радянських воїнів і 

пам’ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1977 р.,  група братських могил 

(4) – інф.)                       

Поховано 203 чол.  

с. Добрівка, Добрівська 

с/р, вул. Вишнева (вул. 
Леніна) 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р.  

810.  1666 Пам'ятник воїнам- с. Дунаївка, Дунаївська 1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого № 580 від 



161 

 

односельчанам. 1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта, 1978 
р.) 

с/р, вул. Магістральна значення 22.12.1982р. 

811.  852  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р). 

Поховано 155 чол.    

с. Мар'янівка, 

Новоспаська с/р, біля 

клубу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

812.  847  

Одиночна могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Могила 

невідомого солдата і пам'ятник 
воїнам-землякам (згідно 

паспорта, 1977 р.) 

с. Миколаївка, 
Ганнівська с/р, біля 

клубу 

1941 - 1945 рр., 
перепох. –  

1972 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

813.  1667 

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 р.р. 
(згідно рішення, паспорта, 1978 

р.) 

с. Миронівка,  

Степанівська Перша с/р, 
вул. Леніна 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

814.  827  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  
Меморіальний комплекс на 

честь радянських воїнів і воїнів-

односельчан (згідно паспорта, 
1977 р.) / Братська могила 

радянських воїнів та пам'ятник 

воїнам-односельцям - інф.                        
Поховано 262 чол.  

с. Надеждине, 

Надеждинська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр., 

1947 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

815.  1662 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1987 р.)                              
Поховано 3 чол.  

с. Нечкине, 

Олександрівська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

816.  830  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) /  

смт. Нововасилівка, 

Нововасилівська сел./р., 

вул. Кооперативна 

1941 - 1945 рр.,  

1966 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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Меморіальний комплекс на 

честь радянських воїнів та 
воїнів-односельчан (згідно 

паспорта, 1977 р.) / Братська 

могила радянських воїнів та 
пам'ятник воїнам-односельцям – 

інф.                         Поховано 68 

чол.  

817.  856  

Пам'ятник воїнам-
односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни 1943 р. 

(згідно рішення) / Пам'ятник 

воїнам-односельчанам (згідно 
паспорта, 1977 р) 

с. Новокостянтинівка, 
Новокостянтинівська 

с/р, біля школи 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р.  

818.  1663 

Братська могила радянських 

воїнів та пам’ятник воїнам-

односельчанам. 1943, 1941-1945 
р.р. (згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів і 

пам’ятник воїнам-
односельчанам і могила 

Костюшка С.М. (згідно 

паспорта, 1978 р.) / Могила 

Костюшка С.М. – радянського 
воїна та пам'ятник воїнам – 

односельцям – інф.  

с. Новомиколаївка, 

Воскресенська с/р, в 

центрі села 

1941 -  1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

819.  851  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 
р. (згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.).  
Поховано 31 чол.  

с. Новоспаське, 

Новоспаська с/р, на 
кладовищі 

1943 р.,  

1967 р. - 
перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

820.  857  

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни 1943 р. 
(згідно рішення) / Пам'ятник на 

честь воїнів-односельчан  

с. Новоспаське, 

Новоспаська с/р, вул. 

Леніна 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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(згідно паспорта, 1977 р)  

821.  1664 

Могила  Героя Радянського 

Союзу М.П. Воротинцева. 1924-

1977 р.р. (згідно рішення, 
паспорта, 1980 р.) 

с. Новоспаське, 

Новоспаська с/р, на 

кладовищі 

1924 - 1977 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

822.  854  

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни 1943 р. 
(згідно рішення) / Пам'ятник 

воїнам-односельчанам  (згідно 

паспорта, 1977 р.) 

с. Олександрівка, 

Олександрівська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

823.  850  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1977 р.). 

Поховано 14 чол.  

с. Оріхівка, Новоспаська 
с/р, в центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

824.  839  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила жертв фашизму, 

радянських воїнів і плити на 

честь воїнів-односельчан (згідно 
паспорта, 1976 р.). Поховано 

134 чол.  

с. Приморський Посад, 

Приморсько-Посадська 
с/р, біля клубу 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

825.  861  

Пам’ятник Герою Радянського 

Союзу Реві І.М. (згідно 
рішення) / Братська могила 

радянських воїнів і пам'ятник  

Герою Радянського Союзу Реві 
І. М. і пам’ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.).  

Поховано 43 чол.  

с. Прудентове, 

Ганнівська с/р, біля 
клубу 

1941 - 1945 рр., 

1923 - 1945 рр.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р.  

826.  848  
Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

с. Розівка, Розівська с/р, 

біля школи 

1941 - 1945 рр., 

1975 р. - 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам'ятник воїнам-землякам 

(згідно паспорта, 1977 р.).                        

Поховано 6 чол.  

перепох.  

827.  841  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1977 р.). 

Поховано 3 чол. 

с. Степанівка Друга, 
Богданівська с/р, біля 

клубу / с. Богданівка, 

Богданівська с/р, пров. 
Дружби, біля клубу 

1943 р., 
 1951 р. - 

перепох.  

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

828.  840  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-

односельчанам (згідно паспорта, 
1977 р.).                       Поховано 

13 чол.  

с. Степанівка Перша, 

Степанівська Перша с/р, 
вул. Мартинова, у сквері 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

829.  833  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 
р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.). 
Поховано 15 чол.  

с. Строганівка, 

Ботієвська с/р, вул. 
Барановського 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р.  

830.  849  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.). 

Поховано 28 чол.  

с. Федорівка, 

Федорівська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

831.  835  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 1943 

р. (згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам-

с. Чкалове, Чкаловська 
с/р, біля будинку 

культури 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р.  
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односельчанам (згідно паспорта, 

1977 р.).                          
Поховано 17 чол.  

832.  831  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1977 р.). / 

Братська могила радянських 
воїнів та пам’ятник воїнам-

односельцям – інф.                    

Поховано 38 чол.  

с. Шевченка, 

Шевченківська с/р, в 

центрі села  

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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Приморський район 

№  

п/п   

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

833.  3977 

Будинок жіночої гімназії. 1900 

р. (згідно рішення, паспорта, 

1991 р.) 

м. Приморськ, 

Приморська м/р., вул. 

Соборна (кол. вул. 
Кірова), 93 

кінець XIX ст. - 

початок XX ст. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992р. 

834.  3978 

Будинок реального училища. 

1900 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1991 р.) / Будинок 
реального училища, в якому 

навчався правозахисник 

Григоренко П. Г. – інф. 

м. Приморськ, 

Приморська м/р,  вул. 

Соборна (кол. вул. 
Кірова), 95 

1917 - 1920 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992р. 

835.  898  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила жертв фашизму (згідно 
паспорта, 1976 р.)                     

Поховано 17 чол.  

м. Приморськ, 
Приморська м/р., у 

міському парку 

1941 - 1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

836.  890  

Братська могила. Період 

громадянської війни. 1918 р. 
(згідно рішення) / Братська 

могила членів Першої 

Ногайської Ради (згідно 

паспорта, 1976 р.) Поховано 16 
чол.  

м. Приморськ, 

Приморська м/р., на 
кладовищі 

1918 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

837.  1690 

Меморіальний комплекс на 

честь воїнів-односельчан, 1941-

1945 р.р. (згідно рішення, 
паспорта, 1977р.) / Пам’ятник 

воїнам-землякам – інф. 

м. Приморськ, 

Приморська м/р., у 

парку 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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838.  3974 

Братська могила радянських 

воїнів.  (згідно рішення, 
паспорта, 1991 р.)                                   

Поховано 4 чол. 

с. Азов, Борисівська с/р, 

на кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992р. 

839.  882  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам – 
односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.).                        

Поховано 9 чол.  

с. Банівка, Банівська с/р, 

у парку 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

840.  1687 

Меморіальний комплекс на 
честь воїнів-односельчан. 1941-

1945 р.р. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.) /  Пам'ятник 

воїнам – односельцям – інф. 

с. Борисівка, Борисівська 
с/р, біля будинку 

культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982р. 

841.  1685 

Пам’ятник голові виконкому 

Ногайської Ради С.І. Карі. 1896-

1937 р.р.(згідно рішення) / 

Пам'ятник                                       
Карі С. І. (згідно паспорта, 

1977р.)  

с. Вячеславка, 

Вячеславська с/р, вул. 

Миру (кол. вул. Леніна), 

59, біля будинку 
культури 

1896 - 1937 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

842.  2067 

Братська могила радянських 

воїнів, 1943 р. (згідно рішення) / 
Братська могила радянських 

воїнів і пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1982 р.)              

Поховано 14 чол.  

с. Вячеславка, 

Вячеславська с/р, у 
парку 

1941 - 1945 рр., 

1973 р. – 
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

843.  875  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник на честь загиблих 

односельчан (згідно паспорта, 

с. Гюнівка, Гюнівська 

с/р, в центрі села, вул. 
Лесі Українки (кол. вул. 

Дімітрова) 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 
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1976 р. ).              

Поховано 5 чол.  

844.  887  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта,1976 р.) 

Поховано 146 чол.    

с. Єлизаветівка, 
Єлизаветівська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

845.  3975 

Пам'ятник воїнам –землякам, 

загиблим в роки Великої 
Вітчизняної війни /1941-1945 

рр./ (згідно рішення) / 

Пам'ятник на честь загиблих 
воїнів – односельчан (згідно 

паспорта, 1991 р.) 

с. Єлизаветівка, 

Єлизаветівська с/р, в 
центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992р. 

846.  893  

Пам'ятник загиблим землякам, 

період Великої Вітчизняної 
війни (згідно рішення) / 

Пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.)   

с. Єлисеївка, 

Єлисеївська с/р, біля 
будинку культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

847.  877  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 53 чол.  

с. Єлисеївка, 
Єлисеївська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

848.  2459 

Могила партизанів Г.П. і М.Г. 

Ковачевих. 1920 р.(згідно 
рішення) /  Могила Г.П. і М.Г. 

Ковачевих (згідно паспорта, 

1976 р.) / Братська могила 
червоних партизан Ковачевих – 

інф. 

Поховано 2 чол.  

с. Зеленівка, Зеленівська 

с/р, вул. Миру 

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 

849.  1688 Меморіальний комплекс на с. Інзівка, Інзівська с/р, в 1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого № 580 від 
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честь воїнів-односельчан. 1941-

1945 р.р. (згідно рішення, 
паспорта, 1977 р.) / Пам'ятник 

воїнам – односельцям – інф.  

центрі села значення 22.12.1982р. 

850.  899  

Пам’ятник загиблим землякам. 

Період Великої Вітчизняної 
війни (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів і пам'ятник воїнам – 
односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.)            

Поховано 3 чол.  

с. Калинівка, 

Мануйлівська с/р, біля 
колишньої школи 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

851.  881  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам – 
односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.).              

Поховано 4 чол.  

с. Болгарка (кол. с. 
Коларівка), Коларівська 

с/р, біля будинку 

культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

852.  2621 

Пам'ятник воїнам – землякам, 
загиблим в роки Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Пам'ятник воїнам – 
землякам (згідно паспорта, 1986 

р.) 

с. Комишуватка, 
Приморська м/р., в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 474 від 
31.12.1986 р 

853.  876  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)  

Поховано 3 чол.  

с. Мануйлівка, 

Мануйлівська с/р, у 
сквері 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

854.  2622 

Пам'ятник воїнам – землякам, 

загиблим в роки Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Пам'ятник воїнам – 

с. Маринівка, 

Вячеславська с/р, вул. 

Центральна (кол. вул. 

Ульянових), біля 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р 
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землякам (згідно паспорта, 1986 

р.) 

будинку культури 

855.  891  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1991 р.). 

Поховано 2 чол.  

с-ще Нельгівка, 
Зеленівська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

856.  888  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 
Поховано 2 чол.  

с-ще Нельгівка, 

Зеленівська с/р, біля 
залізничної станції 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

857.  884  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Пам'ятник 
воїнам - односельчанам (згідно 

паспорта, 1986 р.)  

с. Новоолексіївка, 

Новоолексіївська с/р, в 

парку Горіховий гай 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

858.  1689 

Меморіальний комплекс на 

честь воїнів-односельчан. 1941-

1945 рр.(згідно рішення, 
паспорта, 1977 р.) / Пам'ятник 

воїнам – односельцям – інф.  

с. Орлівка, Орлівська 

с/р, вул. Миру (кол. вул. 

Леніна), біля будинку 
культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

859.  1686 

Братська могила радянських 

воїнів і пам’ятник воїнам-
односльчанам. 1943 р., 1941-

1945 рр. (згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1977 р.) 

Поховано 5 чол.  

с. Новопавлівка (кол. с. 

Партизани), 
Партизанська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

860.  3976 

Пам'ятник воїнам –землякам, 

загиблим в роки Великої 
Вітчизняної війни /1941-1945 

рр./ (згідно рішення) /  

Пам'ятник на честь загиблих 

с. Новопавлівка (кол. с. 

Партизани), 
Партизанська с/р, біля 

школи  

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

02.07.1992 р 
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воїнів - односельчан  (згідно 

паспорта, 1991 р.) 

861.  2623 

Пам'ятник воїнам – землякам, 
загиблим в роки Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Пам'ятник воїнам – 
землякам (згідно паспорта, 1986 

р.) 

с. Новопавлівка (кол. с. 
Партизани), 

Партизанська с/р, біля 

школи 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 474 від 
31.12.1986 р. 

862.  880  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /  Могила 

борців за радянську владу 

(згідно паспорта, 1976 р.) / 
Братська могила 

червоноармійців - інф.        

Поховано 2 чол.  

с. Новопавлівка (кол. с. 

Партизани), 
Партизанська с/р, на 

кладовищі 

1918 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

863.  885  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).  
Поховано 25 чол.  

с. Петрівка, 
Мануйлівська с/р, в 

парку 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971р. 

864.  883  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) . 

Поховано 11 чол. 

с. Підгірне, 

Єлизаветівська с/р, на 

кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

865.  2069 

Меморіальний комплекс на 
честь  воїнів-односельчан. 1941-

1945 рр. (згідно рішення) / 

Меморіальний комплекс на 
честь  загиблих воїнів-

односельчан (згідно паспорта, 

1982 р.) / 

Пам'ятник воїнам – 

с. Преслав, Преславська 
с/р, біля будинку 

культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 354 від 
23.10.1984 р. 
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односельцям – інф. 

866.  874  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 
могила радянських воїнів та 

пам’ятник воїнам-

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.) / Група 

братських могил (2) радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 

односельцям - інф.              
Поховано 384 чол., з них у 2012 

р. – 201 чол.  

с. Радолівка, Гюнівська 

с/р, біля школи, в парку 

1941 - 1945 рр., 

2012 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

867.  879  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.). 
Поховано 17 чол. / 

с. Юр'ївка, Юр'ївська 

с/р, вул. Миру, в сквері 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971р. 

868.  2461 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1976 р.)                         
Поховано 33 чол.  

с. Юр'ївка, Юр'ївська 

с/р, біля школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 

869.  1692 

Пам'ятник  Герою Радянського 

Союзу Ф.Г. Нестеренку. 1923-

1945 рр. (згідно рішення, 
паспорта, 1977 р.) 

с. Юр'ївка, Юр'ївська 

с/р, біля будинку 

культури 

1923 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

870.  1693 

Будинок, в якому народився 

Герой Радянського Союзу Ф.Г. 

Нестеренко 1923-1943 рр. 

Зруйнований. 

Лист відділу культури від 

21.07.2005 № 32 про 

зруйнування будинку 

с. Юр’ївка Юр’ївска с/р, 

вул. Нестеренко 

1923-1943 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 

871.  1684 
Пам’ятник трудової слави, 

1934-1940 р.р. (згідно рішення, 

м. Приморськ, 

Приморська м/р., вул. 

1934 - 1940 рр. Пам’ятка науки і 

техніки 
Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982р. 
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паспорта, 1977р.) /  Трактор 

«Універсал». (пам'ятник на 
честь створення Ногайської 

МТС) – інф. 

Голіка 

872.  1691 

Пам`ятник  Герою Радянського 

Союзу П.С. Кударю. 1913-1941 
р.р. (згідно рішення, паспорта, 

1977 р.) 

с. Новоолексіївка, 

Новоолексіївська с/р,        
біля будинку культури 

1913-1941 рр. Монументальне 

мистецтво 

Місцевого 

значення 

№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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Розівський район 

№  

п/п   

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

873.  483  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                           

Поховано 34 чол.  /  

смт. Розівка, Розівська 

сел./р., в парку 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

874.  490  

Пам’ятник загиблим землякам. 
Період Великої Вітчизняної 

війни (згідно рішення) / 

Пам'ятник на честь воїнів-
односельчан (згідно паспорта, 

1976 р.)   

смт. Розівка, Розівська 
сел./р., в парку 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

875.  1527 

Пам’ятний знак на честь 

створення Розівської МТС. 1930 
р. (згідно рішення, паспорта, 

1981 р.)  

смт. Розівка, Розівська 

сел./р., навпроти 
адміністративного 

будинку РТП. 

1930 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

876.  465  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                           

Поховано 69 чол.  

с-ще Азов, Азовська 

сел/р, біля школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

877.  476  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 
пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 

с. Вишнювате, 
Вишнюватська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 
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паспорта, 1976 р.)                         

Поховано 46 чол.  

878.  469  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила жертв фашизму (згідно 
паспорта, 1976 р.)                   

Поховано 17 чол.   

с. Зеленопіль, 
Пролетарська с/р, за 25 

м від авто зупинки 

1941 - 1943 рр., 
перепох. –  

1966 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

879.  1944 

Пам'ятний знак на честь 

радянських воїнів. 1943 р. 
(згідно рішення паспорта, 1983 

р.)  

с. Зоря (кол. с. Карла 

Лібкнехта), Карло-
Лібкнехтівська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

880.  462  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Могила 

невідомого солдата і пам'ятник 

воїнам – односельчанам (згідно 
паспорта,1976 р.)   

с. Кузнецівка, 

Кузнецівська с/р, за 25 м 
на захід від автошляху 

на смт. Розівку 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

881.  488  

Пам’ятник загиблим землякам. 

Період Великої Вітчизняної 

війни (згідно рішення) / 

Пам'ятник на честь воїнів – 
односельчан (згідно паспорта, 

1976 р.)  

с. Маринопіль, 

Пролетарська с/р, біля 

будинку культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

882.  461  

Братська могила.  Період  

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила борців за радянську 

владу і пам'ятник на честь 
воїнів-односельчан (згідно 

паспорта, 1976 р.)                     

Поховано 7 чол.  

с. Новомлинівка, 

Новомлинівська с/р, в 
центрі села 

1920 р.,                   

1941 - 1945 рр., 
перепох. –  

1951 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

883.  492  

Пам’ятник загиблим землякам. 
Період Великої Вітчизняної 

війни (згідно рішення) / 

Пам'ятник на честь воїнів – 

с. Новозлатопіль (кол. с. 
Пролетарське), 

Пролетарська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 
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односельчан (згідно паспорта, 

1976 р.)   

884.  468  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.) .                          

Поховано 25 чол.   

с. Солодководне, 
Солодководненська с/р, 

в центрі села 

1943 р.,  
перепох. –  

1964 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 
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Токмацький район 

№  

п/п   

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

885.  996  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 8 чол.  

с. Балкове, Балківська 

с/р, біля клубу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

886.  992  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 124 чол.  

с. Виноградне, 
Виноградненська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

887.  973  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта,1976 р.). 

Поховано 143 чол.  

с. Вишневе, Коханівська 

с/р, в центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

888.  
1157 

(55-Р) 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів якій 
поховано Героя Радянського 

Союзу Нестеренко І. М. - 

(згідно паспорта, 1975 р.) 
Поховано 678 чол. 

с. Вишневе, Коханівська 

с/р, на північній околиці 

села 

1943 р., 1970-ті 

рр. – перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

889.  990  
Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

с. Грушівка, Кіровська 

с/р, в центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)                           

Поховано 85 чол.  

890.  1701 

Пам'ятник воїнам – 

односельчанам. 1941-1945 рр. 
(згідно рішення) /  Пам'ятник на 

честь воїнів – односельчан 

(згідно паспорта, 1978 р.) 

с. Гришине, Балківська 

с/р, в центрі села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

891.  977  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)                           

Поховано 203 чол.  

с. Долина, Долинська 
с/р, в центрі села 

1943 р.,  
1957 р. -

перепохов.   

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

892.  985  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) / 

Братська могила радянських 
воїнів, серед яких похований 

Івановський Б. А. - Герой 

Радянського Союзу – інф. 
Поховано 288 чол.   

с. Покровське (кол. с. 

Жовтневе), Жовтнева 
с/р, біля школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

893.  1702 

Пам'ятник воїнам – 

односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення) / Пам’ятник на 
честь воїнів-земляків (згідно 

паспорта, 1978 р.) 

с. Покровське (кол. с. 

Жовтневе),  Жовтнева 

с/р, в центрі села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

894.  1003  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно ріщення) / Пам'ятник на 

честь радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.) 

с. Покровське (кол. с. 

Жовтневе), Жовтнева 
с/р, на південній околиці 

села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

895.  986  Братська могила. Період с. Заможне, Жовтнева 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                           

Поховано 213 чол. 

с/р, в центрі села значення 10.02.1971 р. 

896.  994  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)   

Поховано 59 чол.  

с. Запоріжжя, 
Новомиколаївська с/р, 

на південній околиці 

села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

897.  
1156 

(54-Р) 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /                     

Братська могила радянських 

воїнів, в якій похований  Герой 

Радянського Союзу Москаленко 
М. І. (згідно паспорта, 1975 р.). 

Поховано 26 чол.  

с. Зелений Гай, 

Таврійська с/р, в центрі 
села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

898.  983  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) 
Поховано 82 чол.  

с. Ільченкове, 

Новопрокопівська с/р, 
біля клубу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

899.  995  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 9 чол.  

с. Козолугівка. 

Балківська с/р, в центрі 

села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

900.  2462 

Братська могила радянських 
воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1976 р.)                         

Поховано 18 чол.  

с. Степове (кол. с. 
Комсомольське), 

Таврійська с/р, на 

південній околиці села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 434 від 
26.11.1985 р. 

901.  972  Братська могила. Період с. Кохане, Коханівська 1943 р., 1986 р., Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів, в 

якій похований  Герой 

Радянського Союзу Жарков В. 
П. (згідно паспорта, 1976 р. 

Поховано 282 чол.  

с/р, біля будинку 

культури 

1989 р., 1993 р. 

– перепох. 

значення 10.02.1971 р. 

902.  991  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта,  1976 р.) 

Поховано 255 чол.  

с. Кохане, Коханівська 

с/р, на кладовищі 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

903.  1699 

Братська могила радянських 

воїнів, 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.)                       

Поховано близько 1200 чол. 

с. Кохане, Коханівська 

с/р, біля кладовища 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

904.  1703 

Пам'ятник на честь воїнів – 

односельчан. 1941-1945 

р.р.(згідно паспорта, 1978 р. та 

рішення) 

с. Кохане, Коханівська 

с/р, біля будинку 

культури 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

905.  1007  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 55 чол.  

с. Курошани, 
Новомиколаївська с/р, в 

центрі села, в парку 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

906.  1011 

Пам'ятник загиблим землякам. 

Період Великої Вітчизняної 
війни (згідно рішення) / 

Пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.)  

с. Курошани, 

Новомиколаївська с/р, в 
центрі села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

907.  1002  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

с. Кутузівка, Жовтнева 

с/р, в центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) 
Поховано 12 чол.  

908.  1700 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.)                         
Поховано 7 чол. 

с. Лугівка, Остриківська 

с/р, в центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

909.  1740 

Могила голови Молочанського 

ревкому Б.Г. Пісклова та 

червоногвардійця Н.В. 
Клещукова. 1937 р.(згідно 

рішення) / Братська могила  

голови Молочанського ревкому 
В.Г. Пісклова В. П. і  

червоногвардійця І.В. 

Клещукова.  (згідно паспорта, 

1983 р.) 

м. Молочанськ, 

Молочанська м/р., на 

кладовищі 

1880 - 1931 рр., 

1890 - 1938 рр., 

1967р. -  
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

910.  93 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /                                           

Братська могила радянських 
воїнів та партизан (згідно 

паспорта, 1974 р., червоних 

партизан – інф.) 
Поховано 18 та 340 чол. 

м. Молочанськ, 

Молочанська м/р., на 

кладовищі 

1919 р.,  

1943 р.,  

1949 р. -

перепохов.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

911.  92 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення)  /                        
Братська могила радянських 

воїнів та жертв фашизму (згідно 

паспорта, 1974 р.) 

Поховано 354 чол. 

м. Молочанськ, 

Молочанська м/р., у 

сквері, вул. Педенка 

1941 - 1943 рр., 

перепохован. - 

1949 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

912.  
1125 

(23-Р) 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів, в 

м. Молочанськ, 

Молочанська м/р., 

Пришибські висоти 

1943 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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якій похований  Герой 

Радянського Союзу Рогачов М. 
І. (згідно паспорта, 1974 р.) 

Поховано 399 чол.  

913.  1741 

Будинок, в якому 

розташовувалися ревком та 
штаб червоноармійців. 1917-

1918 р.р.(згідно рішення) / 

Будинок, в якому 
розміщувались ревком і штаб 

червоногвардійців м. 

Молочанська (згідно паспорта, 

1982 р.)  

м. Молочанськ, 

Молочанська м/р., вул. 
Шевченка, 110 

1917 - 1918 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

914.  1738 

Меморіальна дошка на честь 

революційних подій 1905 року 

(згідно рішення, паспорта, 1983 

р.) / Млин Вільямса, де 
відбувався страйк робітників – 

інф. 

м. Молочанськ, 

Молочанська м/р., вул. 

Лугова, 83 

19 - 21.03.1905 

р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

915.  1737 

Меморіальна дошка на честь 

революційних подій 1905 року 
(згідно рішення, паспорта, 1982 

р.) / Будівля чавуноливарного 

цеху заводу Франца і Шредера, 
де відбувався страйк робітників 

– інф. 

м. Молочанськ, 

Молочанська м/р., вул. 
Педенка, 20 

12 - 19.03.1905 

р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

916.  989  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).                         

Поховано 145 чол.  

с. Нове, Новенська с/р, 

вул. Поштова 

1943р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

917.  975  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

с. Новогорівка, 

Таврійська с/р, на 

південно-східній околиці 

села 

1943 р., 1995 р., 

1998 р., 2001 р., 

2004 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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(згідно паспорта, 1976 р.)    

Поховано 1050 чол.  

918.  
1158 

(56-Р) 

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1987 р.) / 

Братська могила радянських 

воїнів, серед яких поховані 
Аваліані Л. І. та Галь О. Т. - 

Герої Радянського Союзу - інф. 

 Поховано 301 чол.  

с. Новолюбимівка, 
Коханівська с/р, в центрі 

села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

919.  993  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник на честь воїнів - 
односельчан. (згідно паспорта, 

1976 р.) 

Поховано 82 чол. 

с. Новомиколаївка, 
Новомиколаївська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

920.  999  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Могила 

учасника громадянської війни 
А.Р. Кезикова і братські могили 

радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р). /  Могила 

Кезікова А. Р. – командира роти 
409 полку 46 –ї стрілецької 

дивізії Південного фронту та 

група братських могил (2) 
радянських воїнів – інф. 

Поховано 98 чол.  

с. Новопрокопівка, 
Новопрокопівська с/р, в 

центрі села 

1895 - 1920 рр., 
1943 р.,  

1971 р. - 

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

921.  982  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

с. Остриківка, 

Остриківська с/р, в 
центрі села 

1943 р., 2006 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 233 чол., з них 2006 
р. – 77 чол.  

922.  978  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення)  / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.)                           

Поховано 263 чол.  

с. Очеретувате, 

Очеретуватська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

923.  988  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 252 чол.  

с. Пшеничне, Новенська 

с/р, на західній околиці 
села 

1943 р.,  

1962 р. -
перепохов.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

924.  
1159 

(57-Р) 

Могила героя громадянської 

війни К.П. Апатова. Автор 

Стемпківський (згідно рішення) 

/ Могила героя громадянської 
війни Апатова  К.П. (згідно  

паспорта, 1975 р.) Могила 

Апатова К. П. - командира 
першого Маріупольського 413-

го полку 46-ї дивізії – інф. 

с. Роботине, 

Новопрокопівська с/р, в 

центрі села 

1893 - 1920 рр., 

1970 р. - 

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

925.  1005  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.)                         

Поховано 71 чол.  

с. Роботине, 

Новопрокопівська с/р, 
біля школи 

1941 - 1945 рр.  Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

926.  1000  
Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

с. Садове, Жовтнева с/р, 

в центрі села 

1943 р., 1993 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 81 чол., з них у 1993 

р. – 2 чол.  

927.  979  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 118 чол.  

с. Скелювате, 
Очеретуватська с/р, в 

центрі села 

1943 р.,  
1975 р. - 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

928.  981  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 87 чол.  

с. Снігурівка, 

Остриківська с/р, в 
центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

929.  984  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.) . 

Поховано 362 чол.  

с. Солодка Балка, 

Новопрокопівська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

930.  974  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) 
.Поховано 224 чол.  

с. Таврія, Таврійська с/р, 

в центрі села 

1943 р., 

перепохов. - 
1958 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

931.  980  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення)  / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                           

Поховано 280 чол.  

с. Трудове, Остриківська 

с/р, в центрі села 

1943р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

932.  997  Братська могила.  Період с. Урожайне, 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення)  / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 14 чол.  

Остриківська с/р, в 

центрі села 

значення 10.02.1971 р. 

933.  987  

Братська могила.  Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 523 чол.  

с. Харкове, Новенська 
с/р, поряд з автошляхом 

на с. Нове 

1943 р., 
перепохов. - 

1959 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

934.  976  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 463 чол.  

с. Благодатне (кол. с. 

Чапаєвка), 
Виноградненська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

935.  1001  

Братська могила.  Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення)  / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)  

Поховано 40 чол., з них у 1997 

р. – 20 чол. 

с. Червоногірка, 

Жовтнева с/р, в центрі 

села, біля будинку 

культури 

1943 р., 1997 р. 

– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

936.  1697 

Пам’ятник трудової діяльності, 
1888 р. (згідно рішення, 

паспорта, 1978 р.) /  Вітряний 

млин – інф. 

с. Грушівка, Кіровська 
с/р, на східній околиці 

села 

1888 р. Пам’ятка науки і 
техніки 

Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 
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Чернігівський район 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

937.  1020  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила підпільників, 

радянських воїнів та пам'ятники 

Героям Радянського Союзу  
Волошку Г. С., Дубініну І. В., 

Мерзляку І. Д., Темнику А. М. 

(згідно паспорта, 1984 р.) 

Поховано 148 чол.  

смт. Чернігівка, 

Чернігівська сел./р., в 

центрі селища 

1941 - 1945 рр., 

1968 р. - 

перепох.   

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

938.  1023  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 103 чол. 

смт. Чернігівка, 

Чернігівська сел/р., вул. 

Соборна (кол. вул. 

Леніна) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

939.  1036  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                          
Поховано 65 чол.  

смт. Чернігівка, 

Чернігівська сел/р., вул. 
Шевченка 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

940.  1022  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам – 

односельчанам (паспорт, 1976 

р.)                          Поховано 149 

с. Богданівка, 

Богданівська с/р, у парку 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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чол.  

941.  1025  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.)                         

Поховано 98 чол.,  

2013 р. – 19 чол.  

с. Верхній Токмак, 

Верхньотокмацька с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр., 

2013 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

942.  1019  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  Група могил 

борців за Радянську владу 

(згідно паспорта,1976 р.) / 
Група могил (10) 

червоноармійців.        Поховано 

10 чол.  

с. Владівка, Владівська 
с/р, на південно-східній 

околиці села 

1920 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

943.  1024  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /   Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 12 чол.  

с. Владівка, Владівська 
с/р, на північ від 

автошляху  

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

944.  2207 

Пам'ятник воїнам – 

односельчанам. 1941-1945 р.р. 
(згідно рішення, паспорта 1983 

р.). 

с. Владівка, Владівська 

с/р, в центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

945.  1031  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /   Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 16 чол.  

с. Довге, Просторівська 

с/р, в центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

946.  1035  
Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

с. Зоря, Новополтавська 

с/р, в центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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(згідно рішення) /   Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 118 чол.  

947.  1709 

Пам'ятник воїнам – 

односельчанам. 1941-1945 рр.  
(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) 

с. Крижчене, 

Новоказанкуватська с/р, 
в центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

948.  1030  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) /   Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятний знак на честь 
загиблих воїнів – земляків 

(згідно паспорта, 1976 р.)                           

Поховано 61 чол.  

с. Новоказанкувате, 

Новоказанкуватська с/р, 
біля школи 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

949.  1026  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /    Братська 

могила радянських воїнів і 

меморіальні плити на честь 
воїнів-односельчан і пам’ятник 

Герою Радянського Союзу І.Д. 

Мерзляку (згідно паспорта, 
1976 р., Мерзляку І.Д. – 

уродженцю села)                          

Поховано 39 чол.  

с. Новомихайлівка, 
Новомихайлівська с/р, 

вул. Миру 

1941 - 1945 рр., 
1915 - 1943 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

950.  1021  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /    Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                          
Поховано 184 чол.  

с. Новополтавка, 
Новополтавська с/р, в  

центрі села 

1943 р., 1968 р. 
– перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

951.  1027  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /    Братська 

с. Обіточне, 

Обіточненська с/р, в 

центрі села 

1941 - 1945 рр., 

2013 р. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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могила радянських воїнів і 

меморіальні плити на честь 
воїнів – односельчан (згідно 

паспорта, 1975 р.).                           

Поховано 119 чол. 
2013 р. – 6 чол. 

952.  2208 

Пам’ятник воїнам-

односельчанам. 1941-1945 

р.р.(згідно рішення) / 
Пам'ятники воїнам-землякам 

(згідно паспорта, 1983 р.) / 

Пам'ятники воїнам-землякам  і 

Волошку Г. С. - Герою 
Радянського Союзу – інф. 

с. Ільїне (кол. с. 

Панфілівка), 

Панфілівська с/р, в 
центрі села 

1941 - 1945 рр., 

1915 - 1944 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

953.  1029  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

меморіальні плити на честь 

воїнів – односельчан (згідно 
паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 35 чол.  

с. Петропавлівка (кол. с. 

Петровське), 

Новоказанкуватська с/р, 
в центрі села 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

954.  1033  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів, 

пам'ятник воїнам – 

односельчанам і пам’ятник  
Герою Радянського Союзу І.В. 

Дубініну (згідно паспорта, 1976 

р.)                         Поховано 10 
чол.  

с. Просторе, 

Просторівська с/р, в 
центрі села 

1941 - 1945 рр., 

1914 - 1944 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

955.  1034  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                          

с. Салтичія, 

Обіточненська с/р, біля 

школи 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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Поховано 48 чол.  

956.  1028  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 68 чол.  

с. Стульневе, 

Стульневська с/р, в 

центрі села 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

957.  1710 

Пам’ятник воїнам – 
односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.)  

с. Стульневе, 
Стульневська с/р, біля 

будинку культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

958.  1032  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни. 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 44 чол.  

с. Широкий Яр, 
Широкоярська с/р, вул. 

Миру (кол. вул. 

Радянська) 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

959.  1711 

Пам’ятник воїнам – 

односельчанам. 1941-1945 рр. 
(згідно рішення, паспорта, 1977 

р.) 

с. Широкий Яр, 

Широкоярська с/р, в 
центрі села, в сквері 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 
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Якимівський район 

№  

п/п 

Охо-

рон-

ний 
№ 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  

Датування 

Вид  Категорія  Номер і дата 

рішення про 

взяття на 
держоблік 

960.  1053  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.).                          

Поховано 192 чол.  

смт. Якимівка, 

Якимівська сел/р, вул. 

Центральна (кол. вул. 
Леніна), у сквері опитної 

станції 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

961.  1341 

Будинок, в якому розміщувався 
штаб 4-го Українського фронту, 

1943 р.(згідно рішення, 

паспорта 1977 р.) 

смт. Якимівка, 
Якимівська сел/р, вул. 

Визволителів Якимівки 

(кол. вул. Толбухіна), 66 

жовтень 1943 р. 
- лютий 1944 р. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

962.  
1160 

(58-Р) 

Братське кладовище. Період 
громадянської та Великої 

Вітчизняної війн (згідно 

рішення) / Меморіальний 
комплекс на честь борців за 

встановлення радянської влади і 

радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1975 р.) / Група 
братських могил (4) 

червоноармійців і радянських 

воїнів – інф. 
Поховано 705 чол.  

смт. Якимівка, 
Якимівська сел/р, за 400 

м на північний схід від 

селища 

1918 р., 1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

963.  1745 

Пам’ятник воїнам – 

односельчанам.1941-1945 р.р. 

(згідно рішення, паспорта 1979 
р.) 

смт. Якимівка, 

Якимівська сел/р,  вул. 

Центральна (кол. вул. 
Леніна), біля парку 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 354 від 

23.10.1984 р. 

964.  3956 
Пам’ятник комсомольцям – 

підпільникам (згідно рішення, 

смт. Якимівка, 

Якимівська сел/р,  вул. 

1942 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

2.07.1992 р. 
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паспорта, 1994 р.) / Пам’ятники 

комсомольцям – підпільникам і 
Макарову О. – керівнику 

підпільної  

групи  - інф. 

Центральна (кол. вул. 

Леніна) 

965.  1074  

Пам'ятник воїнам – 
односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) / Пам’ятник воїнам-
односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.) 

с. Атманай, Атманайська 
с/р, вул. О. Матросова 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

966.  1057  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 188 чол.  

с. Богатир, 

Радивонівська с/р, біля 
контори лісництва 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

967.  1055  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила партизана Павлюченко 
М.Г. і радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 102 чол.  

с. Велика Тернівка, 

Новоданилівська с/р, на 

південній околиці села 

1941 р.,  

1943 р.,  

1957 р. - 

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

968.  1054  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) /  

Меморіальний комплекс на 
честь радянських воїнів і воїнів-

односельчан (згідно паспорта, 

1976 р.) / Група братських 

могил радянських воїнів (3) та 
пам'ятник воїнам – односельцям 

– інф.               

Поховано 456 чол. 

с. Вовчанське, 
Давидівська с/р, вул. 

Молодіжна 

1941 - 1945 рр., 
1970-ті рр. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

969.  1052  Братська могила. Період с. Володимирівка, 1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого № 55 від 
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Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 
могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 
паспорта,1976 р.)                          

Поховано 151 чол.  

Володимирівська с/р, на 

кладовищі 

значення 10.02.1971 р. 

970.  1342 

Пам’ятник Герою Радянського 

Союзу Антону Буюкли. 1941-
1945 р.р.( згідно рішення та 

паспорта, 1977 р.) 

с. Володимирівка, 

Володимирівська с/р, в 
центрі села 

1915 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

971.  2221 

Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 
паспорта, 1976 р.)                           

Поховано 15 чол.  

с. Ганнівка, 

Новоданилівська с/р, 
біля клубу 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 434 від 

26.11.1985 р. 

972.  1061  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 

воїнів (згідно паспорта, 1976 р.) 

Поховано 7 чол. 

с. Давидівка, 

Давидівська с/р, вул. 
Сонячна (кол. вул. 

Радянська) 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

973.  1073  

Пам’ятник воїнам-
односельчанам. Період Великої 

Вітчизняної війни (згідно 

рішення) /  Пам’ятник воїнам-
односельчанам (згідно 

паспорта, 1976 р.) 

с. Давидівка, 
Давидівська с/р,  вул. 

Сонячна (кол. вул. 

Радянська) 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

974.  1339 

Братська могила радянських 

воїнів і пам'ятник воїнам – 
односельчанам. 1943 р., 1941-

1945 рр. (згідно рішення, 

паспорта 1977 р.).                         
Кількість похованих невідома  

смт. Кирилівка, 

Кирилівська сел/р., біля 
школи 

1941 - 1945 рр., 

1967 р. -  
перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

975.  
1161 

(59-Р) 

Братська могила. Період 

Великої Вітчизн. війни (згідно 

рішення) / Братська могила 

с. Мирне (кол. с. 

Ленінське), 

Радивонівська с/р, в 

1941 - 1945 рр., 

2011-2012 рр. – 

перепох. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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радянських воїнів (згідно 

паспорта, 1975 р.) / 
Група братських могил 

радянських воїнів (5) та 

пам'ятник воїнам – односельцям 
– інф.              Поховано 1099 

чол., з них 2011 р. – 15 чол., 

2012 р. – 11 чол.  

центрі села 

976.  3957 

Пам'ятник воїнам – землякам, 
загиблим в роки Великої 

Вітчизняної війни /1941-1945 

рр./ (згідно рішення) /  

Пам'ятник воїнам – 
односельчанам, загиблим в 

роки Великої Вітчизняної війни 

(згідно паспорта, 1994 р.)  

с-ще Максима Горького, 
Горьківська с/р, біля 

будинку культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 150 від 
2.07.1992 р. 

977.  1337 

Братська могила радянських 
воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

паспорта 1979 р.)                           

Поховано 4 чол. 

с. Мала Тернівка, 
Шелюгівська с/р, вул. 

Трудова (кол. вул. 

Радянська) 

1943 р.,  
1966 р. -

перепохов.  

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 580 від 
22.12.1982 р. 

978.  1064  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / 

Братська могила радянських 
воїнів (згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 70 чол.  

с. Новоданилівка, 
Новоданилівська с/р, 

біля клубу, вул. 

Поповича 

1943 р.,  
1944 р. -

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

979.  1065  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братські 

могили борців за встановлення 

Радянської влади, радянських 

воїнів і пам'ятник воїнам-
односельчанам (згідно 

паспорта,1976 р., група 

братських могил (2)  
Поховано 35 чол. з них 26 чол. 

– рад. воїни  

с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, в 
центір села, вул. 

Центральна (кол. вул. 

Леніна) 

1919 р.,  

1941 - 1945 рр.,  
1965 р. -

перепохов. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 
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980.  1340 

Братська могила жертв 

фашизму. 1941 р. (згідно 
рішення, паспорта 1977 р.)                      

Поховано 32 чол.  

с. Олександрівка, 

Володимирівська с/р, на 
східній околиці села 

1941р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

981.  1075  

Пам'ятник воїнам-

односельчанам. Період Великої 
Вітчизняної війни (згідно 

рішення) / Пам'ятники воїнам - 

односельчанам і  Герою 
Радянського Союзу В.Л. Бєлік 

(згідно паспорта, 1976 р.)  

с. Охрімівка, 

Охрімівська с/р,  вул. 
Центральна (кол. вул. 

Леніна) 

1941 - 1945 рр., 

1924 - 1944 рр. 

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

982.  1067  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів і 

пам'ятник воїнам – 

односельчанам (згідно 
паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 41 чол.  

сел. Переможне, 

Переможненська сел/р,  
вул. Центральна (кол. 

вул. Леніна) 

1941 - 1945 рр., 

1971 р. -
перепохов.   

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

983.  1068  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.)                          
Поховано 15 чол.  

с. Петрівка, 

Чорноземненська с/р, 
біля магазину 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

984.  1338 

Братська могила радянських 

воїнів і пам'ятник воїнам – 

односельчанам. 1943 р., 1941-
1945 рр. (згідно рішення, 

паспорта, 1977 р.)                         

Поховано 4 чол.  

с. Радивонівка, 

Радивонівська с/р,  вул. 

Центральна (кол. вул. 
Леніна) 

1941 - 1945 рр., 

перепох. –  

1975 р.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 580 від 

22.12.1982 р. 

985.  1746 
Пам'ятник воїнам – 
односельчанам. 1941-1945 рр. 

(паспорт, 1979 р.) 

с. Розівка, Розівська с/р, 
вул. Черняховського, 

біля будівлі клубу 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 354 від 
23.10.1984 р. 

986.  2479 
Братська могила радянських 

воїнів. 1943 р. (згідно рішення, 

с. Розівка, Розівська с/р, 

біля майстерні 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 474 від 

31.12.1986 р. 
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паспорта, 1985 р.) Поховано 8 

чол. 

987.  1056  

Братська могила. Період 
Великої Вітчизняної війни 

(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 
(згідно паспорта, 1976 р.)                          

Поховано 129 чол. 

с. Семихатки, 
Новоданилівська с/р, за 

0,4 км від ст. Великий 

Утлюг 

1943 р. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 55 від 
10.02.1971 р. 

988.  1059  

Братська могила. Період 

Великої Вітчизняної війни 
(згідно рішення) / Братська 

могила радянських воїнів 

(згідно паспорта, 1976 р.) /  
Братська могила радянських 

воїнів та пам'ятник воїнам – 

односельцям – інф.                           

Поховано 11 чол.  

с. Червоноармійське, 

Червоноармійська с/р, 
вул. Таврична 

1941 - 1945 рр., 

1958 р. - 
перепохов.  

Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 55 від 

10.02.1971 р. 

989.  3958 

Пам'ятник воїнам – землякам, 

загиблим в роки Великої 

Вітчизняної війни /1941-1945 

рр./ (згідно рішення) / 
Пам'ятник воїнам – 

односельчанам  (згідно 

паспорта, 1994 р.) 

с. Чорноземне, 

Чорноземненська с/р, 

біля будинку культури 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 

значення 
№ 150 від 

2.07.1992 р. 

990.  2222 

Пам'ятник воїнам – 
односельчанам. 1941-1945 рр. 

(згідно рішення, паспорта, 1994 

р.)  

с. Шелюги, Шелюгівська 
с/р, біля будинку 

культури, вул. З. 

Космодем'янської 

1941 - 1945 рр. Пам’ятка історії Місцевого 
значення 

№ 434 від 
26.11.1985 р. 

991.  2478 

Пам`ятник М.Ф. Ватутіну 
(згідно рішення, паспорта, 

паспорта, 1985 р.) 

с. Радивонівка, 
Радивонівська с/р, вул. 

Центральна (кол. вул. 

Леніна), у центрі села 

1901-1944 рр. Монументальне 
мистецтво 

Місцевого 
значення 

№ 474 від 
31.12.1986 р. 



Додаток 3 

до листа КЗ «ЗОЦОКС» ЗОР 

від 19.04.2019 № 

 

Перелік щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Запорізької області 

№ Найменування об'єкта 

культурної спадщини 

Місцезнаходження  Датування Вид Номер і дата рішення про взяття 

на держоблік 

м. Запоріжжя 

1.  Могила купця 

Олександра 

Андріяновича Мінаєва 

м. Запоріжжя, вул. Бєлінського, 

територія кладовища Першотравневе 

(Південне) 

5.11.1917 р., 

п.п. 1930-х 

рр., 2013 р. 

Історичний Наказ Департаменту від 04.04.14 

№ 107-осн. 

2.  Курганний могильник 

(2 кургани) 

Заводський район, вул. Чонгарська, 

№№ 63, 63-А, 65 - пров. Вогневий, 

№№ 7, 9; вул. Автодорівська, №№ 72, 

74 - пров. Вогневий, №№ 3-А, 5-А 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту культури, 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА № 034-осн. від 

25.01.2019 

3.  Курган Шевченківський район, в лісопарковій 

зоні між вулицями Червонополянська, 

Григорія Квітки-Основ'яненка і 

проспектом Містобудівників, за 250 м 

від навчально-реабілітаційного центру 

"Джерело" 47°51'11.81"Пн. 

35°12'0.68"Сх. 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту культури, 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА № 034-осн. від 

25.01.2019 

4.  Курган "Могила 

Мокра" 

Шевченківський район, пров. 

Тепличний, між будинками № 3, 6, 8 

47°51'35.91"Пн. 35°13'19.93"Сх. 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту культури, 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА № 034-осн. від 

25.01.2019 

5.  Курган Шевченківський район, за 0,4 км на 

південний схід від буд. №№ 4-10 по 

вул. Загорській, за 2,4 км на північний 

захід від західної околиці с. Наталівка 

Запорізького району 47°49'55.08"Пн. 

35°17'24.64"С. 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту культури, 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА № 034-осн. від 

25.01.2019 

6.  Курганний могильник Шевченківський район, за 0,5 км на ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Департаменту культури, 
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(4 кургани) південний схід від вул. Базової, за 0,2 

км від Леваневського цвинтаря, за 3,4 

км на північний захід від с. Наталівка 

Запорізького району 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА № 034-осн. від 

25.01.2019 

7.  Курганний могильник 

(2 кургани) 

Шевченківський район, с. Гасанівка, за 

1,1 км на південний захід від південно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту культури, 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА № 034-осн. від 

25.01.2019 

8.  Курган  Шевченківський район, с. Гасанівка, за 

0,5 км на південний схід від південно-

східної околиці села                           

47°51'39.49"Пн. 35°21'24.70"Сх. 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту культури, 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА № 034-осн. від 

25.01.2019 

9.  Курганний могильник 

(2 кургани) 

Шевченківський район, за 1,0 км на 

схід від сел. Будівельник  

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту культури, 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА № 034-осн. від 

25.01.2019 

м. Енергодар 

10.  Пам'ятник  

Т. Г. Шевченку 

м. Енергодар, пр. Будівельників, 

площа біля ПК «Сучасник» 

1814-1861 рр., 

2004 р. 

Монументальне 

мистецтво 

Наказ Департаменту від 04.04.14 

№ 107-осн. 

м. Мелітополь 

11.  Могила Корвацького 

А.В. – земського 

лікаря, засновника 

промислового 

садівництва 

Мелітопольського краю 

Запорізька область, м. Мелітополь, 

проїзд Корвацького, на території саду 

1844-1907 рр., 

2009 р. 

Історичний Наказ Департаменту від 09.06.2017 

№  198-осн. 

м. Токмак 

12.  Курган Запорізька область, м. Токмак, 

Токмацька м/р, на південно-західній 

околиці міста 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Бердянський район 

13.  Курган Запорізька область, Бердянський 

район, с. Андрівка, Андрівська  с/р, за 

5,0 на північний захід від західної 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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околиці села 

14.  Курганний могильник Запорізька область, Бердянський 

район, с. Андрівка, Андрівська  с/р, за 

1,0 км на  захід від південно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

15.  Курганний могильник Запорізька область, Бердянський 

район, с. Глодове, Карло-Марксівська 

с/р, за 0,5 км на захід від західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

16.  Курган Запорізька область, Бердянський 

район, с. Дмитрівка, Дмитрівська с/р, 

за 5,5 км на південь від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

17.  Курган Запорізька область, Бердянський 

район, с. Дмитрівка, Дмитрівська с/р, 

за 1,2 км на захід від південно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

18.  Курганний могильник Запорізька область, Бердянський 

район, с. Калайтанівка, Карло-

Марксівська с/р, за 5,0 км на північний 

схід від північної  околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

19.  Курганний могильник Запорізька область, Бердянський 

район, с. Калайтанівка, Карло-

Марксівська с/р, за 2,5 км на північ від  

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

20.  Курганний могильник Запорізька область, Бердянський 

район, с. Миколаївка, Миколаївська 

с/р, за 4,0 на північний захід від 

західної  околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 

№361-осн. 

21.  Курганний могильник Запорізька область, Бердянський 

район, с. Трояни, Андрівська с/р,  за 

6,0 км на північний захід від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

22.  Курганний могильник Запорізька область, Бердянський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Управління культури і 
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район, с. Трояни, Андрівська с/р,  за 

1,0 км на південний захід від південно-

західної околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

23.  Курганний могильник Запорізька область, Бердянський 

район, с. Шевченкове, Долинська с/р, 

за 1,8 км на схід від південно-східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Більмацький район 

24.  Курган Запорізька область, Більмацький 

район, смт. Більмак, Куйбишевська 

сел/р, за 3,0 км на північ від північної 

околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

25.  Курган Запорізька область, Більмацький 

район, смт. Більмак, Куйбишевська 

сел/р, за 1,5 км на північний захід від 

північної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

26.  Курган Запорізька область, Більмацький 

район, с. Дружне, Гусарська с/р, за 2,8 

км на схід-північний схід від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

27.  Курган Запорізька область, Більмацький 

район, с. Новоукраїнка, 

Новоукраїнська с/р, за 1,2 км на 

північний схід від південно-східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

28.  Курганний могильник Запорізька область, Більмацький 

район, с. Червоноселівка, Смілівська 

с/р, за 3,0 км на північ-північний захід 

від північно-західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

29.  Братська могила 

радянських воїнів 

Запорізька область, Більмацький 

район, с. Верхньодрагунське, 

Зразківська с/р, на громадському 

цвинтарі 

1941 р., 2008 

р. 

Історичний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 28.11.11 № 361-

осн. 

30.  Братська могила 

радянських воїнів 

Запорізька область, Більмацький 

район, с. Діброве, Зразківська с/р, на 

1941 р., 2008 

р. 

Історичний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 28.11.11 № 361-
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громадському цвинтарі осн. 

31.  Могила лейтенанта 

Курникова М.М. 

Запорізька область, Більмацький 

район, с. Грузьке, Куйбишевська сел/р, 

на кладовищі 

1943 р., 1990 

р. 

Історичний Наказ Департаменту від 04.04.14 

№ 107-осн. 

32.  Пам’ятник 

українському поету 

Т.Г. Шевченку 

Запорізька область, Більмацький 

район, с. Шевченкове, Шевченківська 

с/р, в центрі села 

1814-1861 рр., 

1993 р. 

Монументальне 

мистецтво 

Наказ Департаменту від 04.04.14 

№ 107-осн. 

Василівський район 

33.  Курган Запорізька область, Василівський 

район, м. Василівка, Василівська м/р, 

за 1,6  км на схід від північно-східної 

околиці міста 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

34.  Курган Запорізька область, Василівський 

район, м. Василівка, Василівська м/р, 

за 2,9 км на північний схід  від 

північно-східної околиці міста 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

35.  Курган Запорізька область, Василівський 

район, с. Балки, Балківська с/р, за 4,2 

км на південь від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

36.  Курган Запорізька область, Василівський 

район, м. Дніпрорудне, 

Дніпрорудненська м/р, за 3,0 км на 

південний схід від міста 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

37.  Курган Запорізька область, Василівський 

район, с. Кам’янське, Кам’янська с/р, 

вул. Залізнична, між будинками № 26 

та № 33 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

38.  Курган Запорізька область, Василівський 

район, с. Мала Білозерка, 

Малобілозерська с/р, за 5,0 км на захід 

від південно-західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

39.  Курган Запорізька область, Василівський 

район, с. Орлянське, Орлянська с/р, за 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 
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2,0 км на південь від південно-західної 

околиці села 

н.е. від 28.11.2011 № 361-осн. 

40.  Курган Запорізька область, Василівський 

район, с. Тополине, Орлянська с/р, за 

0,5 км на південний захід від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Веселівський район 

41.  Курганний могильник Запорізька область, Веселівський 

район, с. Добровольчеське, 

Калинівська с/р, за 1,5 км на північ від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

42.  Курган Запорізька область, Веселівський 

район, с. Новоукраїнка, Калинівська 

с/р, за 1,1 км на північ від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

43.  Курган Запорізька область, Веселівський 

район, с. Новоукраїнка, Калинівська 

с/р, за 1,0 км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Вільнянський район 

44.  Курган Запорізька область, Вільнянський 

район, с. Максимівка, Максимівська 

с/р, за 1,2 км на південний схід від 

південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

45.  Курганний могильник Запорізька область, Вільнянський 

район, с. Миролюбівка, Михайло-

Лукашівська с/р, за 0,75 км на 

південний схід від південно-східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

46.  Братська могила 

радянських воїнів 

Запорізька область, Вільнянський 

район, с. Вільнокур’янівське, 

Михайлівська с/р, на кладовищі 

1943 р. Історичний  

Наказ Департаменту від 16.11.2016 

№ 342-осн. 

Запорізький район 

47.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Григорівка, Григорівська с/р,  за 2.0 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 
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км на північ від північно-східної 

околиці села 

н.е. від 28.11.2011 № 361-осн. 

48.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Новослобідка, Долинська с/р, за 6,0 

км  на північний захід від північно-

західної околиці села, навпроти 18-го 

мікрорайону м.Запоріжжя 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

49.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Широке, Широківська с/р,  за 0,6 км 

на південь від південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

50.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Світанок, Августинівська с/р, за 0,8 

км на схід від північно-східної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

51.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Біленьке, Біленьківська с/р, за 1,2 км 

на захід від західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

52.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Біленьке, Біленьківська с/р, за 3,4 км 

на південний захід від південно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

53.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Біленьке, Біленьківська с/р, за 3,5 км 

на південний захід від південно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

54.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Біленьке, Біленьківська с/р,  за 8,25 

км на північний захід від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

55.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Біленьке, Біленьківська с/р, за 8,5 км 

на північний захід від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

56.  Курган Запорізька область, Запорізький район, ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 
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с. Червоний Яр, Веселівська с/р, за 1,0 

км на південь від південної околиці 

села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

№ 203-осн. 

57.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Червоний Яр, Веселівська с/р, за 2,2 

км на південний схід від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

58.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Григорівка, Григорівська с/р, на 

північній околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

59.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Запорожець, Григорівська с/р, за 0,9 

км на південний схід від східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

60.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с-ще Річне, Григорівська с/р, за 0,2 км 

на південь від південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

61.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Нове Запоріжжя, Долинська с/р, за 

0,3 км на південь від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

62.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Привільне (кол. с. Радянське), 

Лукашівська с/р, за 0,3-1,0 км на 

південь від південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

63.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Привільне (кол. с. Радянське), 

Лукашівська с/р, за 0,4-1,3 км на захід 

від західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

64.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Мар’ївка, Мар'ївська с/р,  за 0,3 км 

на південь від південно-східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

65.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 
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с. Мар’ївка, Мар'ївська с/р, за 0,8 км на 

північний захід від західної околиці 

села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

№ 203-осн. 

66.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Мар’ївка, Мар'ївська с/р, за 3,5 км на 

північний схід від східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

67.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Мар’ївка, Мар'ївська с/р, за 4,0 км на 

схід від східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

68.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Мар’ївка, Мар'ївська с/р, за 4,2 км на 

північний схід від північно-східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

69.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Новосергіївка, Мар'ївська с/р, за 0,43 

км на південь від південно-східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

70.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Новосергіївка, Мар'ївська с/р, за 1,3 

км на північний схід від східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

71.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Новосергіївка, Мар'ївська с/р, за 2,0 

км на південний схід від південно-

східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

72.  Курганиий могильник 

"Близнюки" 

Запорізька область, Запорізький район, 

с. Новоолександрівка, 

Новоолександрівська с/р, за 4,0 км на 

південний захід від західної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

73.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Юльївка, Новоолександрівська с/р, 

за 1,16 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 
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74.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Нижня Хортиця, Розумівська с/р, за 

0,5 км на південний захід від південно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

75.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Нижня Хортиця, Розумівська с/р, за 

2,2 км на північний захід від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

76.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Нижня Хортиця, Розумівська с/р, за 

5,0 км на північний захід від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

77.  Курганиий могильник Запорізька область, Запорізький район, 

с. Розумівка, Розумівська с/р, за 8,0 км 

на південний захід від південно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

78.  Курган Запорізька область, Запорізький район, 

с. Ручаївка, Сонячна с/р, за 3,5 км на 

захід від західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту від 16.06.2017 

№ 203-осн. 

79.  Пам’ятник льотчикам-

землякам 

Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Малокатеринівка, 

Малокатеринівська сел./р, у центрі 

селища, біля приміщення селищної 

ради 

2014 р. Історичний  Наказ Департаменту від 16.03.2016 

№ 070-осн. 

Кам'янсько-Дніпровський район 

80.  Курганний могильник Запорізька область, Кам'янсько-

Дніпровський район, с. Благовіщенка, 

Благовіщенська с/р, за 4,0 км на 

південь від південно-західної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

81.  Курган Запорізька область, Кам'янсько-

Дніпровський район, с. Велика 

Знам’янка, Великознам’янська с/р, за 

4,0 км на південний схід від південно-

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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східної околиці села 

Мелітопольський район 

82.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Арабка, Астраханська с/р, за 

1,0 км на північ від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

83.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Астраханка, Астраханська 

с/р, за 3,0 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

84.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Астраханка, Астраханська 

с/р, за 0,5 км на південь від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

85.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Верховина, Полянівська с/р, 

за 2,5 км на схід від південно-східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

86.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Вознесенка, Вознесенська 

с/р, за 0,5 км на схід від східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

87.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Вознесенка, Вознесенська 

с/р, за 1,1 км на північ від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

88.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Вознесенка, Вознесенська 

с/р,  вул. Садова, 14-16 - вул. Калиніна, 

46 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

89.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, вул. Горького, 

навпроти будинків №№ 18-22 та 32-34 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 



12 
 

90.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, вул. Щорса, 40 та 

44 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

91.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 3,5 км на 

південний схід від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

92.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Костянтинівка, 

Костянтинівська с/р, за 0,9 км на 

південний схід від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

93.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Малий Утлюг, Високівська 

с/р, за 2,5 км на південний захід від 

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

94.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с-ще Нове, Новенська с/р, за 1,8 

км на захід від західної околиці 

селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

95.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Новобогданівка, 

Новобогданівська с/р,  за 3,0 км на 

північний схід від північно-східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

96.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Новобогданівка, 

Новобогданівська с/р,  за 1,7 км на 

південний захід від південної околиці 

села                    

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

97.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Новомиколаївка, 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 
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Новомиколаївська с/р, за 1,5 км на 

північний схід від північно-східної 

околиці села 

н.е. від 28.11.2011 № 361-осн. 

98.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, c. Новопилипівка, 

Новопилипівська с/р, за 1,2 км  на 

південь від південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

99.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, c. Новопилипівка, 

Новопилипівська с/р, на південній 

околиці села, вздовж вул.Лісної та на 

території Семенівського лісництва  

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

100.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, c. Оленівка, Новопилипівська 

с/р, за 2,5 км на північний схід від 

північно-східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

101.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, c. Оленівка, Новопилипівська 

с/р, за 1,2 км на схід від північно-

східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

102.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Орлове, Світлодолинська с/р, 

за 1,5 км на північ від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

103.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Орлове, Світлодолинська с/р, 

за 0,5 км на північ від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

104.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Полянівка, Полянівська с/р, 

за 0,7 км на південний захід від 

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

105.  Курган Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Терпіння, Терпіннівська с/р, 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 
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за 1,2 км на південь від південної 

околиці села 

н.е. від 28.11.2011 № 361-осн. 

106.  Стоянка "Секіз-ІІІ" Запорізька область, Мелітопольський 

район, Мирненська ОТГ, с. Терпіння, 

за 0,2 км на південний схід від 

південно-східної околиці с. Терпіння, 

за 0,7 км на південний захід від 

пагорба Кам'яна Могила 

Розвинутий 

енеоліт - 

рання бронза 

Археологічний Наказ Департаменту культури, 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА  від 25.03.2019 № 

100-осн. 

107.  Стоянка "Секіз-ІV" Запорізька область, Мелітопольський 

район, Мирненська ОТГ, с. Терпіння, 

за 0,15 км на південь та 0,33 км на 

південний схід від південно-східної 

околиці с. Терпіння, за 0,6 км на 

південний захід від пагорба Кам'яна 

Могила 

Пізній неоліт, 

енеоліт, 

скіфо-

сарматський 

період, 

середньовіччя 

Археологічний Наказ Департаменту культури, 

туризму, національностей та 

релігій ЗОДА  від 25.03.2019 № 

100-осн. 

108.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Тихонівка, Новопилипівська 

с/р, за 2,0 км на захід від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

109.  Курганний могильник Запорізька область, Мелітопольський 

район, с. Травневе, Світлодолинська 

с/р, за1,5 км на схід від північно-

східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Новомиколаївський район 

110.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, смт. 

Новомиколаївка, Новомиколаївська 

сел/р, за 2,0 км на південний захід від 

селища, біля траси Запоріжжя - 

Донецьк 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

111.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, смт. 

Новомиколаївка, Новомиколаївська 

сел/р, за 0,7 км на захід від західної 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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околиці селища, на правому березі р. 

Верхня Терса 

112.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, смт. 

Новомиколаївка, Новомиколаївська 

сел/р, за 1,8 км на південний захід від 

південно-західної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

113.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, смт. 

Новомиколаївка, Новомиколаївська 

сел/р, за 0,2 км на південь від 

південної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

114.  Курганний могильник Запорізька область, 

Новомиколаївський район, смт. 

Новомиколаївка, Новомиколаївська 

сел/р, за 0,5-0,7 км на південний схід 

від південної околиці  селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

115.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Барвінівка, Барвінівська с/р, за 0,5 км 

на південь від південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

116.  Поселення Барвінівка-4 Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Барвінівка, Барвінівська с/р, за 0,5 км 

на південь від південної околиці села, 

на правому березі р. Верхня Терса 

Доба пізньої 

бронзи 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

117.  Поселення Барвінівка-5 Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Барвінівка, Барвінівська с/р,  за 0,8 км 

на північний захід від північно-

західної околиці села, на правому 

березі р. Верхня Терса 

Доба пізньої 

бронзи. 

Сабатинівська 

культура 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

118.  Поселення двошарове Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Доба пізньої 

бронзи. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 
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Воскресенка, Терсянська с/р, за 0,4 км 

на північний захід від північно-

західної околиці села, на лівому березі 

р. Верхня Терса 

Сабатинівська 

культура. 

Зимівник 

ХVІІІ ст. 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

119.  Поселення 

Воскресенка-10 

Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Воскресенка, Терсянська с/р, за 0,5 км  

на південний захід від південно-

західної околиці села, на лівому березі 

р. Верхня Терса 

Доба пізньої 

бронзи. 

Сабатинівська 

культура. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

120.  Поселення 

Воскресенка-12 

Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Воскресенка, Терсянська с/р, за 1,0 км 

на північ від села, в правобережній 

заплаві  р. Верхня Терса 

Доба пізньої 

бронзи. 

Сабатинівська 

культура. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

121.  Зимівник Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. Заливне, 

Терсянська с/р, за 0,75 км на 

південний захід від південно-західної 

околиці села, на правому березі р. 

Верхня Терса ХVІІІ ст. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

122.  Поселення Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. Заливне, 

Терсянська с/р, за 1,0 км на захід від 

південної околиці села, на лівому 

березі р. Верхня Терса 

Доба пізньої 

бронзи. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

123.  Поселення Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. Заливне, 

Терсянська с/р, за 1,0 км на південний 

захід від південної околиці села, на 

лівому березі р. Верхня Терса 

Доба пізньої 

бронзи. 

Сабатинівська 

культура. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

124.  Поселення Літовка-6 Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. Заливне, 

Терсянська с/р, за 1,6 км на південь-

Доба пізньої 

бронзи. 

Сабатинівська 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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південний захід від південної околиці 

села, на другій надзаплавній терасі 

лівого берега р. Верхня Терса 

культура. 

125.  Поселення Заливне-1 Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. Заливне, 

Терсянська с/р, за 1,2 км на південь від 

південної околиці села, на правому 

березі р. Верхня Терса 

Доба пізньої 

бронзи. 

Сабатинівська 

культура. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

126.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. Зорівка, 

Самійлівська с/ р, за 0,5 км на південь 

від південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

127.  Курган  Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Миколаївка Друга, Підгірненська с/р, 

за 2,1 км на північний захід від 

північно-західної околиці села           

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

128.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Новосолоне, Підгірненська с/р, на 

північно-західній околиці села        

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

129.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Островське, Новомиколаївська сел/р, 

за 0,5 км на схід від села, на правому 

березі р. Верхня Терса 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

130.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Островське, Новомиколаївська сел/р, 

за 2,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

131.  Курган Запорізька область, 

Новомиколаївський район, с. 

Островське, Новомиколаївська сел/р, 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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за 1,3 км на північ від північної 

околиці села 

Оріхівський район 

132.  Курган Запорізька область, Оріхівський район, 

с. Білогір’я, Білогір’ївська с/р, за 1,5 

км на північний захід від західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

133.  Курган Запорізька область, Оріхівський район,  

с. Білогір’я, Білогір’ївська с/р, за 0,4 

км на північ від північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

134.  Курган Запорізька область, Оріхівський район, 

с. Веселе, Новотроїцька с/р, за 1,7 км 

на захід від західної околиці села   

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

135.  Курганний могильник Запорізька область, Оріхівський район, 

с-ще  Дмитрівка, Дмитрівська  с/р, за 

1,5 км на схід від північно-східної 

околиці села   

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

136.  Курган Запорізька область, Оріхівський район, 

смт. Комишуваха, Комишуваська 

сел/р, за 3,0 км на південний захід від 

західної околиці селища   

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

137.  Курган Запорізька область, Оріхівський район, 

с. Мала Токмачка, Малотокмачанська 

с/р, на південно-східній околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

138.  Курган Запорізька область, Оріхівський район, 

с. Мала Токмачка, Малотокмачанська 

с/р, за 1,0 км на південь від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

139.  Курган с-ще Новотавричеське, 

Новотавричеська с/р, за 2,0 км на 

північний схід від південно-східної 

околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

140.  Курганний могильник Запорізька область, Оріхівський район, 

с. Преображенка, Преображенська с/р, 

вул. Гагаріна, 275  

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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141.  Городище "Кінські 

Води" ("Мечеть 

Могила") 

Запорізька область, Оріхівський район, 

по берегам р.Конка, в межах с. 

Таврійське та Юрківка 

XIV ст. Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Пологівський район 

142.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, м. Пологи, Пологівська м/р, 

вул. Трудова, 2-7 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту 

культури,туризму, 

національностей та релігій ЗОДА 

від 20.01.2016 №12-осн 

143.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Басань, Басаньська с/р, за 1,7 

км на південь від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

144.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Басань, Басаньська с/р, за 2,0 

км на північ від хоздвору на північній 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

145.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Вербове, Вербівська с/р, за 

1,0 км на північ від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

146.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, с. Вербове, Вербівська с/р, за 

3,0 км на південь від центру села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

147.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Григорівка, Григорівська с/р, 

за 2,6 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

148.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Інженерне, Інженерненська 

с/р, за 0,4 км на південь від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

149.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, с. Інженерне, Інженерненська 

с/р, за 0,5 – 1,0  км на південь від 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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південної околиці села 

150.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Кінські Роздори,  Кінсько-

Роздорівська с/р, на південно-західній 

околиці села, на кладовищі 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

151.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, с. Кінські Роздори,  Кінсько-

Роздорівська с/р, за 1,7 км на захід від 

північно-західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

152.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Межиріч, Новоселівська 

с/р,за 2,0 км на схід від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Департаменту 

культури,туризму, 

національностей та релігій ЗОДА 

від 20.01.2016 №12-осн 

153.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Новоселівка, Новоселівська 

с/р, за 0,15 км на південь від південно-

східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

154.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, с. Новоселівка, Новоселівська 

с/р, за 2,0 км на південь від південно-

східної околиці села  

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

155.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, c. Решетилівське, 

Костянтинівська с/р, за 2,5 км на 

південний схід від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

156.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Тарасівка, Тарасівська с/р, за 

2,5 км на південь від південно-західної 

околиці села          

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

157.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, с. Хліборобне, Чубарівська с/р, 

на південно-західній околиці села          

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

158.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Управління культури і 
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район, с. Хліборобне, Чубарівська с/р, 

за 3,5 км на південний захід від 

північної околиці села          

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

159.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, с. Воскресенка, Воскресенська 

с/р, за 5,0 км на північ від північно-

східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

160.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Федорівка, Федорівська  с/р, 

за 1,1 км на північ від північної 

околиці села       

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

161.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, с. Федорівка, Федорівська с/р, 

за 3,0 км  на північ від північної 

околиці села       

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

162.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, с. Федорівка, Федорівська с/р, 

за 1,7 км на схід від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

163.  Курган Запорізька область, Пологівський 

район, c. Шевченкове, Тарасівська с/р, 

за 1,0 км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

164.  Курганний могильник Запорізька область, Пологівський 

район, с. Шевченкове, Тарасівська с/р,  

за 2,5 км на південь від південно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

165.  Могили жертв 

голодомору 

Запорізька область, Пологівський 

район, м. Пологи, вул. Зарічна, на 

кургані 

1932-1933 рр., 

2008 р. 

Історичний  Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 28.11.11 № 361-

осн. 

166.  Братська могила 

радянських воїнів 

Запорізька область, Пологівський 

район, с. Івана Франка, Пологівська 

с/р, на громадському цвинтарі 

1941 р., 2008 

р. 

Історичний  Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 28.11.11 № 361-

осн. 

167.  Братська могила Запорізька область, Пологівський 1941 р., 2008 Історичний  Наказ управління культури і 
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мирних жителів район, с. Красноселівка, Федорівська 

(кол. Чубарівська) с/р, на 

громадському цвінтарі 

р. туризму ЗОДА від 28.11.11 № 361-

осн. 

Приазовський район 

168.  Курганний могильник 

Могила Пропасть 

Запорізька область, Приазовський 

район, смт. Приазовське, Приазовська 

сел/р, за 0,62 км на південний захід від 

південно-західної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

169.  Курганний могильник 

Могила Туварь тубе 

Запорізька область, Приазовський 

район, смт. Приазовське, Приазовська 

сел/р, за 1,89 км на захід від західної 

околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

170.  Курганний могильник 

Могила Кось тубе 

Запорізька область, Приазовський 

район, смт. Приазовське, Приазовська 

сел/р, за 3,04 км на північний захід від 

північної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

171.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, смт. Приазовське, Приазовська 

сел/р, за 3,75 км на північний захід від 

південно-західної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

172.  Курганний могильник 

Біс тубе 

Запорізька область, Приазовський 

район, смт. Приазовське, Приазовська 

сел/р, за 2,47 км на захід від південно-

західної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

173.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, смт. Приазовське, Приазовська 

сел/р, за 1,75 км на схід від східної 

околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

174.  Курганний могильник 

Коніє Тубе 

Запорізька область, Приазовський 

район, смт. Приазовське, Приазовська 

сел/р, за 6,13 на північний схід від 

східної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

175.  Курганний могильник 

Камка Тубе 

Запорізька область, Приазовський 

район, смт. Приазовське, Приазовська 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 
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сел/р, на східній околиці селища н.е. 246-осн. 

176.  Курганний могильник 

Могила Чорна 

Запорізька область, Приазовський 

район, смт. Приазовське, Приазовська 

сел/р, за 2,80 км на північний захід від 

селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

177.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Білорічанське, Приазовська 

сел/р, за 0,96 км на захід від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

178.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Богданівка, Богданівська с/р, 

за 1,04 км на пів-денний захід від 

південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

179.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Степанівка Друга, 

Богданівська с/р, за 2,45 км на північ 

від північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

180.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Богданівка, Богданівська с/р, 

за 1,12 км на південний схід від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

181.  Курганний могильник 

Могила Аймаунт 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Степанівка Друга, 

Богданівська с/р, за 1,39 км на захід 

від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

182.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Богданівка, Богданівська с/р, 

за 1,6 км на північний захід від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

183.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Богданівка, Богданівська с/р, 

за 0,25 км на південь від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

184.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Ботієве, Ботіївська с/р, за 1,52 

км на північ від північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

185.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ управління культури і 
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район, с. Ботієве, Ботіївська с/р, за 1,05 

км на північ від північної околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

186.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Ботієве, Ботіївська с/р, за 4,18 

км на південний захід від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

187.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Ботієве, Ботіївська с/р, за 3,55 

км на захід від західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

188.  Курганний могильник 

Могила Корабль 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Ботієве, Ботіївська с/р, за 6,08 

км на захід від західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

189.  Курганний могильник 

Могила Красная 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Ботієве, Ботіївська с/р, за 5,82 

км на захід від північно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

190.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Володимирівка, Воло-

димирівська с/р, за 1,98 км на 

південний схід від східної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

191.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Володимирівка, Воло-

димирівська с/р, за 0,65 км на 

південний захід від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

192.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Воскресенка, Воскресенська 

с/р, за 2,458 км на південний схід від 

південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

193.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Воскресенка, Воскресенська 

с/р, за 1,526 км на північ від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 



25 
 

194.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Гамівка, Приазовська сел/р, 

за 2,4 км на схід від східної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

195.  Курганний могильник 

Могила Прямая 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Гамівка, Приазовська сел/р, 

за 2,75 км на схід від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

196.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Ганнівка, Ганнівська с/р, за 

4,4 км на південь від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

197.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Ганнівка, Ганнівська с/р, за 

2,4 км на захід від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

198.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Георгіївка, Георгіївська с/р, 

за 1,8 км на південь від південно-

східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

199.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Георгіївка, Георгіївська с/р, 

за 2,11 км на захід від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

200.  Курганний могильник 

Могила Джолпак Тубе 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Георгіївка, Георгіївська с/р, 

за 1,44 км на південний захід від 

південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

201.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Гірсівка, Гірсівська с/р, за 

4,55 км на північний захід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

202.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Гірсівка, Гірсівська с/р, за 

2,23 км на захід від північно-західної 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 
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околиці села 

203.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Гірсівка, Гірсівська с/р, за 

1,78 км на північний захід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

204.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Гірсівка, Гірсівська с/р, за 

3,45 км на схід від східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

205.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Гірсівка, Гірсівська с/р, за 

4,49 км на схід від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

206.  Курганний могильник 

Ігіз-Шагорле 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Дівнинське, Дівнинська с/р, 

за 1,09 км на захід від західної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

207.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Дмитрівка, Дмитрівська с/р, 

за 1,37 км на захід від західної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

208.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Добрівка, Добрівська с/р, за 

1,12 км на захід від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

209.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Дунаївка, Дунаївська с/р, за 

2,01 км на південний захід від західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

210.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Маківка, Маківська с/р, за 2,4 

км на північ від північної околиці села  

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

211.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Маківка, Маківська с/р, за 2,1 

км на північ – північний схід від 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 
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північної околиці села 

212.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Маківка, Маківська с/р, за 

2,56 км на південний захід від 

південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

213.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Маківка, Маківська с/р, за 2,0 

км на південний захід від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

214.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Маківка, Маківська с/р, за 1,1 

км на захід від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

215.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Мар’янівка, Новоспаська с/р, 

за 5,0 км на північ – північний схід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

216.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Миколаївка, Ганнівська с/р, 

за 1,4 км на південний схід від 

південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

217.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Миколаївка, Ганнівська с/р, 

за 2,98 км на схід від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

218.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Миколаївка, Ганнівська с/р, 

за 1,54 км на захід від західної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

219.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Миколаївка, Ганнівська с/р, 

за 2,1 км на захід від села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

220.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Миронівка, Степанівська 

Перша с/р, за 0,366 км на південний 

захід від південно-західної околиці 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 
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села 

221.  Курганний могильник 

Гоме Тубе 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Миронівка, Степанівська 

Перша с/р, за 3,13 км на північний схід 

від північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

222.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Новокостянтинівка, 

Новокостянтинівська с/р, за 3,03 км на 

південний захід від західної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

223.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Новокостянтинівка, 

Новокостянтинівська с/р, за 1,87 км на 

південний захід від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

224.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Новомиколаївка, 

Воскресенська с/р, за 1,35 км на 

південь від південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

225.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Новопокровка, Добрівська 

с/р, за 1,35 км на північний захід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

226.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Новоспаське, Новоспаська 

с/р, за 2,0 км на північний захід від 

захід-ної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

227.  Курганний могильник 

Могила Куксунгуй 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Новоспаське, Новоспаська 

с/р, за 1,372 км на південь від 

південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

228.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Новоспаське, Новоспаська 

с/р, за 6,45 км на північний захід від 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 
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західної околиці села 

229.  Курганний могильник 

Могила Куймитас 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Новоспаське, Новоспаська 

с/р, за 7,15 км на північний захід від 

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

230.  Курганний могильник  Запорізька область, Приазовський 

район, с. Новоспаське, Новоспаська 

с/р, за 6,2 км на північний захід від 

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

231.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Оріхівка, Новоспаська с/р, за 

2,47 км на південь від західної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

232.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Приморський Посад, 

Приморсько-Посадська с/р, за 0,99 км 

на схід від східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

233.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Прудентове, Ганнівська с/р, 

за 3,27 км на північний захід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

234.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Розівка, Розівська с/р, за 2,3 

км на південний схід від східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

235.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Розівка, Розівська с/р, за 3,9 

км на південь від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

236.  Курганний могильник  Запорізька область, Приазовський 

район, с. Строганівка, Ботіївська с/р, за 

0,779 км на захід від західної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

237.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ управління культури і 
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район, с. Федорівка, Федорівська с/р, 

за 3,2 км на північний захід від 

північної околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

238.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Чкалове, Чкаловська с/р, за 

1,7 км на південний схід від південно-

східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

239.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Чкалове, Чкаловська с/р, за 

1,1 км на північний захід від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

240.  Курганний могильник 

Могили Чогарли 

Запорізька область, Приазовський 

район, с. Чкалове, Чкаловська с/р, за 

3,4 км на північний захід від західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

241.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Чкалове, Чкаловська с/р, за 

4,28 км на північний захід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

242.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Шевченка, Шевченківська 

с/р, за 0,66 км на південь від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

243.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Шевченка, Шевченківська 

с/р, за 3,94 км на північний схід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

244.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Шевченка, Шевченківська 

с/р, за 2,56 км на північний захід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 

245.  Курганний могильник Запорізька область, Приазовський 

район, с. Шевченка, Шевченківська 

с/р, за 2,5 км на південь від південної 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ управління культури і 

туризму ЗОДА від 19.07.2012 № 

246-осн. 
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околиці села 

Приморський район 

246.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, м. Приморськ, Приморська м/р, 

за 1,5 км на північ від північно-

західної околиці міста 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

247.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, м. Приморськ, Приморська м/р, 

на південно-західній околиці міста 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

248.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, м. Приморськ, Приморська м/р, 

за 1,5 км на північний захід від 

північно-західної околиці міста 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

249.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, м. Приморськ, Приморська м/р, 

за 3,0 км на захід-південний захід від 

південно-західної околиці міста         

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

250.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, м. Приморськ, Приморська м/р, 

за 5,5 км на північний захід від 

північно-західної околиці міста  

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

251.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, м. Приморськ, Приморська м/р, 

за 4,0-4,5 км на південний захід від 

південної околиці міста  

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

252.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, м. Приморськ, Приморська м/р, 

за 2,9 км на  на південний захід від 

південної околиці міста 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

253.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, м. Приморськ, Приморська м/р, 

за 2,0 км на захід від південно-західної 

околиці міста  

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

254.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Управління культури і 
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район, м. Приморськ, Приморська м/р, 

на північно-східній  околиці міста 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

255.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Банівка, Банівська с/р,  вул. 

Горького, біля буд. № 6-а    

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

256.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, с. Банівка, Банівська с/р, за 0,5 

км на північний захід від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

257.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, с. Банівка, Банівська с/р, за 7,0 

км на захід від північно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

258.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 

2,5 км на північний схід від північно-

східної села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

259.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 

5,0 км на північний схід від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

260.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, с. Єлисеївка, Єлисеївська с/р, за 

0,5-0,7 км на захід від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

261.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с .Зеленівка, Зеленівська с/р, за 

1,5 км на південь від південно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

262.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Інзівка, Інзівська с/р, за 4,5 

км на північний схід від північно-

східної околиці 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

263.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Управління культури і 
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район, с. Інзівка, Інзівська с/р, за 2,0 

км на південь від південної околиці 

села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

264.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Комишуватка, Приморська 

м/р, за 1,7 км на південь від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

265.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, с. Комишуватка, Приморська 

м/р, за 0,3 км на схід від східної  

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

266.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Мануйлівка, Мануйлівська 

с/р, за 3,0 км на південь від південно-

східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

267.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Мануйлівка, Мануйлівська 

с/р, за 1,0 км на південь від південно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

268.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Маринівка, Вячеславська с/р, 

за 4,5 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

269.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Маринівка, Вячеславська с/р, 

за 0,9 км на захід від  північно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

270.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с-ще. Нельгівка, Зеленівська 

с/р, за 0,5 км на північ від північної 

околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

271.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Новоолексіївка, 

Новоолексіївська с/р, на південно-

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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східній околиці села 

272.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, с. Новоолексіївка, 

Новоолексіївська с/р, за 4,0 км на 

південний схід від південно-східної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

273.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Орлівка, Орлівська с/р, за 0,5 

км на схід від східної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

274.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Орлівка, Орлівська с/р, за 0,7 

км на південний схід від південно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

275.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, с. Орлівка, Орлівська с/р, за 1,8 

км на південь від південно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

276.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с-ще Подспор’є, Приморська 

м/р, за 0,5 км на північ-північний захід 

від північно-західної околиці  селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

277.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с-ще Подспор’є, Приморська 

м/р, за 0,35 км на південний схід від 

південної околиці  селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

278.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, с-ще Подспор’є, Приморська 

м/р, за 2,25 км на захід-південний захід 

від західної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

279.  Курганний могильник Запорізька область, Приморський 

район, с-ще Подспор’є, Приморська 

м/р, за 3,25 км на захід від західної  

околиці  селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

280.  Курган Запорізька область, Приморський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Управління культури і 
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район, с. Райнівка, Орлівська с/р, за 0,8 

км на північний захід від північно-

західної околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

281.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 4,0 

км на північний схід від північної 

околиці села      

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

282.  Курган Запорізька область, Приморський 

район, с. Юр’ївка, Юр’ївська с/р, за 4,0 

км на південно-східній околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Розівський район 

283.  Курганний могильник Запорізька область, Розівський район, 

с. Вишнювате Вишнюватська с/р, за 

0,3 км на півіч від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Токмацький район 

284.  Курганний могильник Запорізька область, Токмацький район, 

с. Балкове, Балківська с/р, за 2,0 км на 

схід від центру села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

285.  Курган Запорізька область, Токмацький район, 

с. Заможне, Жовтнева с/р, за 4,0 км на 

південь від південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

286.  Курган Запорізька область, Токмацький район, 

с. Запоріжжя, Новомиколаївська с/р, за 

0,5 км на південь від південно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

287.  Курган Запорізька область, Токмацький район,  

с. Запоріжжя, Новомиколаївська с/р, за 

1,0 км на південний схід від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

288.  Курган Запорізька область, Токмацький район, 

с. Курошани, Новомиколаївська с/р, на 

північно-західній околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

289.  Курган Запорізька область, Токмацький район, ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Управління культури і 
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с. Кутузівка, Жовтнева с/р, за 1,5 км на 

південний схід від села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

290.  Курганний могильник Запорізька область, Токмацький район, 

с. Могутнє, Кіровська с/р, за 2,2 км на 

південний схід від східної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

291.  Курганний могильник Запорізька область, Токмацький район, 

с.Зоряне, Кіровська с/р, за 0,7 км на 

захід від західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Чернігівський район 

292.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, смт. Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 1,5 км на південь від 

південно-західної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

293.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, смт. Чернігівка, Чернігівська 

сел/р, за 1,7 км на північ від північної 

околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

294.  Курганний могильник Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Богданівка, Богданівська с/р, 

за 0,9 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

295.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, с-ще Верхній Токмак, 

Чернігівська сел/р, за 2,0 км на захід 

від західної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

296.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, с-ще Верхній Токмак, 

Чернігівська с/р, за 1,5 км на 

південний захід від південно-західної 

околиці  селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

297.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Котлярівка, Чернігівська 

сел/р,  за 1,0 км на північний схід від 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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північно-східної околиці села 

298.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Могиляни, Чернігівська 

сел/р, за 2,5 км  на північ від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

299.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Новоказанкувате, 

Новоказанкуватська с/р, за 1,0 км на 

схід від будинку сільради 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

300.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р,  за 0,5 км  на 

захід від західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

301.  Курганний могильник Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Новомихайлівка, 

Новомихайлівська с/р, за 1,5 км на 

північ від північно-східної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

302.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Обіточне, Обіточненська с/р, 

на східній околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

303.  Курган Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Обіточне, Обіточненська с/р, 

за 0,6 км на захід від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

304.  Курганний могильник Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Просторе, Просторівська с/р, 

за 0,5 км на південь від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

305.  Курганний могильник Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Розівка, Просторівська с/р, за 

1,5 км на захід від південно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

306.  Курганний могильник Запорізька область, Чернігівський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Управління культури і 
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район, с. Салтичія, Обіточненська с/р, 

за 0,4 км на південь від південної 

околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

307.  Курганний могильник Запорізька область, Чернігівський 

район, с. Стульневе, Стульневська с/р, 

за 0,3 км на північ від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

Якимівський район 

308.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, смт. Якимівка, Якимівська 

сел/р, за 4,48 км на південний захід від 

західної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

309.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, смт. Якимівка, Якимівська 

сел/р, за 2,85 км на схід від південної 

околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

310.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Атманай, Атманайська сел/р, 

за 5,5 км на північ від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

311.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. ВеликаТернівка, 

Новоданилівська с/р, за 2,89 км на 

північний схід від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

312.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Вовчанське, Давидівська с/р, 

за 2,25 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

313.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Вовчанське, Давидівська с/р, 

за 5,6 км на північ від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

314.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Управління культури і 
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район, с. Вовчанське, Давидівська с/р, 

за 5.1 км на північ від північної 

околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

315.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Вовчанське, Давидівська с/р, 

за 4,9 км на північ від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

316.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Вовчанське, Давидівська с/р, 

за 1,77 км на захід від північно-

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

317.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Давидівка, Давидівська с/р, за 

2,3 км на захід від  північно-західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

318.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Давидівка, Давидівська с/р, за 

4,3 км на північний захід від західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

319.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Давидівка, Давидівська с/р, за 

2 км на північний схід від північної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

320.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Давидівка, Давидівська с/р, за 

1.9 км на північний схід-схід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

321.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Дружба, Розівська с/р, за 0,7 

км на південь від південної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

322.  Курганний могильник 

«Могила Яснікольська» 

Запорізька область, Якимівський 

район, с. Дружба, Розівська с/р, за 1,8 

км на північ від північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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323.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Мирне, Радивонівська с/р, за 

1,7 км на південний схід від південної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

324.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с-ще Максима Горького, 

Горьківська с/р, за 4,7 км на північний 

схід від північної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

325.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 1,16 км на 

південь від південної околиці 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

326.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р,  за 0,5 км на 

південний захід від північно-західної 

оклиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

327.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Новоданилівка, 

Новоданилівська с/р, за 3,2 км на захід 

від північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

328.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Нове,  Атманайська сел/р, за 

3,8 км на північ від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

329.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Нове, Атманайська сел/р, за 

5,2 км на північ від північної околиці 

села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

330.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Нове, Атманайська сел/р, за 

6,8 км на південь-південний захід  від 

південної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

331.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський ІV тис. до н.е. Археологічний Наказ Управління культури і 
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район, с. Олександрівка, 

Володимирівська с/р, за 1,6 км на захід 

від західної околиці села 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

332.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с.Охрімівка, Охрімівська с/р, зв 

4,7 км на північний захід від західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

333.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с-ще Переможне, 

Переможненська с/р, за 5,3 км на 

північний схід-схід від північно-

східної околиці селища 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

334.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Радивонівка, Радивонівська 

с/р, за 3,32 км на південний захід від 

західної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

335.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Радивонівка, Радивонівська 

с/р, за 2,97 км на захід від західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

336.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Радивонівка, Радивонівська 

с/р, за 2,2 км на північний захід від 

північної околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

337.  Курганний могильник 

«Могила Зелена» 

Запорізька область, Якимівський 

район, с. Червоне, Розівська  с/р, за 1,7 

км на південь від околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

338.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Шелюги, Шелюгівська с/р,за 

1,64 км на північний захід від західної 

околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 

339.  Курганний могильник Запорізька область, Якимівський 

район, с. Шелюги, Шелюгівська с/р, на 

північній околиці села 

ІV тис. до н.е. 

– І пол. ІІ тис. 

н.е. 

Археологічний Наказ Управління культури і 

туризму ЗОДА 

від 28.11.2011 № 361-осн. 
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