
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
 

 

НАКАЗ 
 
__30.12.2010_                                                                №  1328/0/16-10 
 ( дата ) 

м. Київ 

                     
Про затвердження науково-проектної  

документації щодо меж і режимів використання 

зон охорони пам’яток та   

занесення об’єктів культурної  

спадщини до Державного реєстру  

нерухомих пам’яток України  

 

Відповідно до статей 5, 14, 32 Закону України “Про охорону культурної 

спадщини”, враховуючи рішення засідань Експертної комісії з розгляду питань 

занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України (протокол від 17.12.10 № 5/10), Науково-методичної ради з 

питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України 

(протокол від 24.12.10 № 43), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити межі і режими використання: 

- зон охорони пам’ятки архітектури національного значення — будинок 

Полтавського земства (нині Полтавський краєзнавчий музей) по 

вул. Конституції, 2 в м. Полтаві, визначених науково - проектною документацією, 

розробленою Державним підприємством "Державний проектний інститут 

містобудування "МІСЬКБУДПРОЕКТ" (додається). 

2. Визначити, що науково-проектна документація, зазначена в пункті 1 

наказу, зберігається в Державній службі з питань національної культурної 

спадщини. 

          3. Занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 

категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини:  

- в Автономній Республіці Крим згідно з додатком 1; 

- у Вінницькій області згідно з переліком, викладеним у додатку 2;  

- у Київській області згідно з додатком 3; 

- у Кіровоградській області згідно з переліком, викладеним у додатку 4; 

- у Луганській області згідно з переліком, викладеним у додатку 5; 

- у м. Києві згідно з переліком, викладеним у додатку 6. 

         4. Визнати такими, що не підлягає занесенню до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.01 № 1760 “Про затвердження 

Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної 



спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”, об’єкти 

культурної спадщини: 

- у м. Києві згідно з додатком 7. 

         5. Органам охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської міської державних адміністрацій: 

         5.1. Забезпечити протягом 2011 року приведення у відповідність до цього 

наказу облікової документації на пам’ятки, включені відповідно до нього до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

         5.2. Поінформувати власників пам’яток або уповноважені ними органи про 

занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України та забезпечити укладення охоронних договорів і видачу 

свідоцтв про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки. 

         5.3. Довести цей наказ до відома органів з питань земельних ресурсів, 

архітектури та містобудування Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 

міської державних адміністрацій і забезпечити  його виконання.  

         6. Держкультурспадщини забезпечити підготовку необхідних документів для 

занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією 

національного значення пам’яток згідно з переліком, викладеним у додатку 8.  

        7. Контроль за виконанням наказу покласти на голову Державної служби з 

питань національної культурної спадщини А.М. Вінграновського. 

 

 

  

Перший заступник Міністра, 

голова комісії з проведення  

реорганізації                                                                                          В.М. Андріанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наказ підготовлено: 

 

Завідувач сектору Державного реєстру  

нерухомих пам'яток України, моніторингу 

територій та ареалів відділу охорони  

пам'яток та об’єктів культурної спадщини  

Держкультурспадщини                             І.Г. Войток-Лужанська 

 

Наказ погоджено: 

 

Заступник Міністра                                                                                               Я.О. Арсірій 

 

Голова Державної служби з питань  

національної культурної спадщини                            А.М. Вінграновський 

 

 

Начальник юридичного Управління                                                                  О.О. Губіна 

 

Начальник відділу юридичного  

та адміністративного забезпечення  

Держкультурспадщини                                                                                        Я.Л. Ващенко 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок розсилки: 
 

Держкультурспадщини 2 

Загальний відділ 1 

Рада міністрів АР Крим 1 

Обласні державні адміністрації 5 

Київська міська державна адміністрація 1 

Українське товариство охорони пам'яток історії та культури 1 

 

Всього: 11 прим.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                 Додаток 1 

                                                                                                                                                                          до наказу МКТ України 

                                                                                                                                                                                від 30.12.2010№1328/0/16-10 

 

Об’єкт культурної спадщини Автономної Республіки Крим, що заноситься до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 

категорією місцевого значення 

 

Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта № та дата 

попереднього 

рішення про взяття 

під охорону 

Охор. № 

Будівля Будинку рад 1956-1960 рр. м. Сімферополь,  

просп. Кірова, 13,  

літер А 

Пам’ятка 

архітектури 

На державному 

обліку не перебував 

4733-АР 

 



                                                                                                                                                 Додаток 2 

                                                                                                                                                                          до наказу МКТ України 

                                                                                                                                                                                від 30.12.2010№1328/0/16-10 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини Вінницької області, що заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

за категорією місцевого значення 

 

Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта № та дата 

попереднього 

рішення про взяття 

під охорону 

Охор. № 

  м. Вінниця    

Будинок окружного суду 1910 – 1912 рр. вул. Грушевського, 

17/11 

Пам’ятка 

архітектури  

Рішення Вінницького 

виконкому обласної 

ради народних 

депутатів 

від 14.02.91 № 43 

22-Вн 

Будинок житловий з магазином 

(готель «Палас») 

кін. ХІХ ст. вул. Соборна, 38 Пам’ятка 

архітектури  

Рішення Вінницького 

виконкому обласної 

ради народних 

депутатів 

від 14.02.91 № 43 

31-Вн 

Будинок прибутковий (готель 

Янковського) 

1910 р. вул. Соборна, 44 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження 

Представника 

президента у 

Вінницькій області 

від 14.07.94 № 209 

221-Вн 

Будинок бібліотеки ім. Тімірязєва 1907 р. вул. Соборна, 73 Пам’ятка 

архітектури 

Розпорядження 

голови Вінницької 

обласної державної 

адміністрації  

від 25.07.97 № 248 

373-Вн 

Будинок житловий з магазинами 1936 р. вул. Соборна, 81 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження 

Вінницької обласної 

державної 

354-Вн 



  

адміністрації  

від 25.07.97 № 248 

Будинок реального училища 

(Головний учбовий корпус) 

1888 р. вул. Соборна, 87 Пам’ятка 

архітектури  

Рішення Вінницького 

виконкому обласної 

ради народних 

депутатів 

від 14.02.91 № 43 

27-Вн 

Церква Воскресіння Христового 1910 р. Хмельницьке шосе, 5 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження 

Вінницької обласної 

державної  

адміністрації  

від 19.02.96 № 78 

296-Вн 

 



 

                                                                                                                                                 Додаток 3 

                                                                                                                                                                          до наказу МКТ України 

                                                                                                                                                                                від 30.12.2010№1328/0/16-10 

 

Об’єкт культурної спадщини Київської області, що заноситься до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

за категорією місцевого значення 

 

Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта № та дата 

попереднього 

рішення про взяття 

під охорону 

Охор. № 

Піч гончарна перша половина 

ХІ ст. 

м. Вишгород,  

вул. Межигірського 

Спаса, 11 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

5909-Кв 

 



 

                                                                                                                     Додаток 4 

                                                                                                                                              до наказу МКТ України 

                                                                                                                                                      від 30.12.2010№1328/0/16-10 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини Кіровоградської області, що заносяться  до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

за категорією місцевого значення 

 

 Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта № та дата попереднього 

рішення про взяття під охорону 

Охор. № 

  
 м. Кіровоград 

 
  

1.  Особняк колишній 

(громадська будівля) 

 

сер. ХІХ ст. вул. Гоголя, 66/50 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

46-Кр 

2.  Будинок житловий 1890 р. вул. Гоголя, 67/24 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

236-Кр 

3.  Будинок житловий з 

бібліотекою-читальнею 

поч. ХХ ст., 

1920 р. 

вул. Карла Маркса, 22/5 Пам’ятка 

архітектури 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 07.08.97 № 261-р 

2624-Кр 

4.  Будинок житловий 1954 р. вул. Карла Маркса, 

32/11 

Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

284-Кр 

5.  Будинок житловий поч. ХХ ст. вул. Карла Маркса, 62 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

287-Кр 

6.  Особняк І.М. Марущак 

(Бібліотека ім. О.М. 

Бойченка) 

1880 – 1890 рр. вул. Леніна, 15/6  Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

9-Кр 

7.  Казначейство колишнє 

повітове (Будинок вчителя) 

1900 р. вул. Леніна, 22 а 

(вул. Леніна, 22/8) 

Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

31-Кр 

8.  Будинок житловий 1892 р. вул. Луначарського, 30 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

292-Кр 



 

9.  Особняк кін. ХІХ ст. вул. Пашутінська, 41 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

303-Кр 

10.  Будинок житловий  кін. ХІХ ст. вул. Тимірязєва, 44 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

315-Кр 

11.  Бібліотека обласна для дітей  

ім. А.П. Гайдара 

1958 р. вул. Шевченка, 5 Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

333-Кр 

12.  Церква Святого Йосипа 

Обручника 

поч. ХХ ст. Олександрійський 

район, с. Березівка, 

вул. Ольховського,  

145 а 

Пам’ятка 

архітектури  

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.04 № 792-р 

139-Кр 

 

 



 

                                                                                                                     Додаток 5 

                                                                                                                                              до наказу МКТ України 

                                                                                                                                                     від 30.12.2010№1328/0/16-10 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини Луганської області, що заносяться  до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

за категорією місцевого значення 

 

 Назва об’єкта Датування Адреса Вид 

об’єкта 

№ та дата попереднього 

рішення про взяття під охорону 

Охор. № 

   Антрацитівський район    

   с. Бобрикове    

 Комплекс поховань членів 

ревкому Бобриківського 

ревкому  

 пл. Совєтська   627-Лг 

1.  Братська могила членів 

Бобриківського ревкому, 

червоноармійців, радянських 

воїнів та пам’ятний знак на честь 

воїнів-односельців і жертв 

фашизму, які загинули у роки 

Другої світової війни 

1918 р., 1922 р., 

1990 р. 

пл. Совєтська Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

627/1-Лг 

2.  Могила К.В. Буданової – 

льотчика-винищувача 

1943 р. пл. Совєтська Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

627/2-Лг 

3.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр. с. Вишневе,  

на в’їзді до села 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

630-Лг 

4.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр. с. Єгорівка,  

вул. Пушкінська, 

кладовище 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

637-Лг 

5.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр.  с. Клуникове, біля входу 

до кладовища 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

650-Лг 



 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

   с. Новокраснівка    

6.  Могила братська партизан 

громадянської війни 

1918 р., 1947 р. кладовище Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

670-Лг 

7.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр., 

1965 р. 

біля клубу Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

671-Лг 

   Д’яківська сільрада    

   с. Д’якове    

8.  Пам’ятник Х.Б. Андрухаєву– 

Герою Радянського Союзу 

1967 р. вул. Зарічна, 34 Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

635-Лг 

9.  Могила невідомого солдата 1943 р., 1959 р. вул. Зарічна, біля митниці Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

634-Лг 

10.  Могила братська радянських 

активістів, радянських воїнів та 

пам’ятний знак на честь воїнів-

односельців, які загинули у роки 

Другої світової війни 

1918 р.,  

1941 – 1944 рр., 

1971 р. 

вул. Леніна, біля 

бібліотеки 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

633-Лг 

11.  Могила братська радянських 

воїнів 

1943 р., 1949 р. с. Червоний Жовтень, 

біля школи 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

688-Лг 

   Іванівська селищна рада    

   смт Іванівка    

12.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр., 

1957 р. 

вул. Вокзальна, біля 

клубу 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

689-Лг 



 

від 14.10.69 № 428 

13.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1942 рр., 

1949 р. 

кладовище Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

641-Лг 

 Комплекс пам’яток загиблим 

радянським воїнам та 

партизанам 

 вул. Октябрьська   642-Лг 

14.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр., 

1948 р. 

вул. Октябрьська Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

642/1-Лг 

15.  Могила братська партизан 1942 р., 1967 р.  вул. Октябрьська Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів 

 від 14.10.69 № 428 

642/2-Лг 

16.  Могила братська радянських 

воїнів 

1943 р., 1967 р. с-ще Степове, біля 

амбулаторії 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

680-Лг 

   Єсаулівська селищна 

рада 

   

17.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр., 

1953 р. 

смт Єсаулівка,  

вул. Леніна, біля клубу 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

638-Лг 

   Краснокутська селищна 

рада 

   

   смт Красний Кут    

18.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр., 

1956 р. 

вул. Свердлова Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

653-Лг 

19.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр., 

1952 р. 

вул. Октябрьська Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

654-Лг 



 

ради народних депутатів  

від 27.06.85 № 297 

20.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр., 

1971 р. 

с-ще Індустрія,  

вул. Совхозна,  

біля клубу 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів 

 від 27.06.85 № 297 

646-Лг 

   Маломиколаївська 

селищна рада 

   

21.  Могила братська радянських 

воїнів 

1942 – 1943 рр. 

1957 р. 

смт Маломиколаївка, 

вул. Совєтська, біля траси 

Луганськ – Красний Луч 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

657-Лг 

   Микитівська сільрада    

22.  Могила братська радянських 

воїнів 

1942 – 1943 рр. 

1979 р. 

с. Микитівка,  

вул. Центральна 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 27.06.85 № 297 

668-Лг 

23.  Могила братська радянських 

воїнів 

1943 р., 1969 р. с-ще Сонячне,  

південна околиця селища 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

679-Лг 

   Нижньонагольчанська 

селищна рада 

   

   смт Нижній Нагольчик    

24.  Могила братська борців за 

встановлення радянської влади, 

радянських воїнів та пам’ятний 

знак на честь земляків, які 

загинули у роки Другої світової 

війни 

1919 р.,  

1941 – 1943 рр. 

вул. Леніна, біля клубу Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

661-Лг 

25.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр., 

1947 р. 

кладовище Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

662-Лг 

   Рафайлівська сільрада    



 

26.  Могила братська радянських 

воїнів 

1942 – 1943 рр. 

1951 р. 

с. Рафайлівка,  

біля сільради 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

676-Лг 

   Ребриківська сільрада    
   с. Картушине    
 Комплекс пам’яток борцям за 

встановлення радянської влади 

та радянським воїнам 

 вул. Степанова   649-Лг 

27.  Могила Ф.М. Мартиновченка– 

першого сільського голови 

1921 р., 1965 р. вул. Степанова Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

649/1-Лг 

28.  Могила братська радянських 

воїнів та пам’ятний знак на честь 

односельців, які загинули у роки 

Другої світової війни  

1942 – 1943 рр., 

1941 – 1945 рр. 

вул. Степанова Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

649/2-Лг 

29.  Могила братська радянських 

воїнів та пам’ятний знак на честь 

односельців, які загинули у роки 

Другої світової війни 

1943 р., 1941 - 

1945 рр., 1953 р. 

с. Ребрикове,  

вул. Дзержинського, 

 біля клубу 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

677-Лг 

   с. Мечетка    

30.  Могила братська учасників 

громадянської війни 

1918 – 1919 рр., 

1957 р. 

кладовище Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

658-Лг 

31.  Могила братська радянських 

воїнів 

1943 р., 1958 р. вул. Поштова Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів 

від 14.10.69 № 428 

659-Лг 

   Червонополянська 

сільрада 

   

   с. Червона Поляна    

 Комплекс поховань  вул. Первомайська,  

біля сільради 

  685-Лг 



 

32.  Могила І.В. Дударєва – першого 

голови колгоспу 

1932 р., 1967 р. вул. Первомайська, 

біля сільради 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

685/1-Лг 

33.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1943 рр., 

1965 р. 

вул. Первомайська,  

біля сільради 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

685/2-Лг 

34.  Могила братська радянських 

воїнів 

1943 р., 1952 р. с-ще Зеленодільське,  

на в’їзді до села 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

639-Лг 

35.  Могила братська радянських 

воїнів 

1943 р., 1975 р. с-ще Ковпакове,  

вул. Садова 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 27.06.85 № 297 

655-Лг 

   Фащівська селищна рада    

   смт Фащівка    

36.  Могила братська партизан 

громадянської війни 

1919 р., 1967 р. кладовище Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

681-Лг 

37.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1942 рр., 

1956 р. 

вул. Первомайська,  

біля входу на кладовище 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів  

від 14.10.69 № 428 

682-Лг 

38.  Могила братська радянських 

воїнів 

1941 – 1942 рр., 

1956 р. 

вул. Совєтська, біля 

клубу 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконкому 

Ворошиловградської обласної 

ради народних депутатів 

 від 14.10.69 № 428 

683-Лг 

 



  

                                                                                                                                                              Додаток 6 

                                                                                                                                                                                        до наказу МКТ України 

                                                                                                                                                                                               від 30.12.2010№1328/0/16-10 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини м. Києва, що заносяться  до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

за категорією місцевого значення 

 

Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта № та дата рішення про 

взяття під охорону 

Охор. № 

Будинок контори єврейського 

кладовища  

1894 р., 1950 р. вул. Мельникова, 44 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного 

управління охорони 

культурної спадщини  

від 23.06.10 № 10/32-10 

641-Кв 

 

Вхід і сходи до колони 

Магдебурзького права 

1914-1915 рр., 

1951-1953 рр. 

Володимирський узвіз Пам’ятка 

архітектури, 

містобудування 

Наказ Управління 

охорони пам’яток історії, 

культури та історичного 

середовища  

від 02.08.00 № 143 

642-Кв 

 



                                                                                                                                      Додаток 7 

                                                                                                                                                                до наказу МКТ України 

від _30.12.2012 № _1328/0/16-10 

 

 

Об’єкт культурної спадщини м. Києва,                                 

що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.01 № 1760   

“Про затвердження порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини  

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” 

 

Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта № та дата рішення про взяття під 

охорону 

Будинок прибутковий  1909-1910 рр. вул. Горького, 44 Пам'ятка 

архітектури 

Розпорядження Київської міської 

державної адміністрації  

від 02.03.99 № 302 

 



  

                                                                                                                                                 Додаток 8 

                                                                                                                                                                          до наказу МКТ України 

                                                                                                                                                                                від 30.12.2010№1328/0/16-10 

 

Об’єкт культурної спадщини,  

рекомендований для занесення  до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

за категорією національного значення 

 

Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта № та дата попереднього рішення про 

взяття під охорону 

     

Будівля Грецької церкви  

Св. Трійці 

1808 р.,  

1900-1908 рр. 

м. Одеса,  

вул. Катерининська, 55 

Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

Постанова Ради Міністрів УРСР  

від 06.09.79 № 442 

 

 


