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                                                                                                                                                                                                 Додаток 1 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 26.04.2013 № 364 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Запорізькій області, що заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

№ 

п/п 

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

про взяття під 

охорону 

  

Охор. № 

   Куйбишевський район    

   Зразківської сільська рада    

1 Братська могила 

радянських воїнів 

1941 р. с. Діброва, на південно-західній 

околиці села, на кладовищі 

Пам’ятка 

історії 

На обліку не 

перебував 

4454-Зп 

   Токмацький район    

   Виноградненська сільська рада    

   с. Чапаєвка    

2 Меморіальний 

комплекс на честь 

радянських воїнів 

1943 р., 2005 -

2012 рр. 

на Пришибських висотах Пам’ятка 

історії 

На обліку не 

перебував 

4455-Зп 

3 Меморіал на честь 

радянських воїнів, 

загиблих при 

звільненні села 

1943 р., 2005 -

2012 рр. 

на Пришибських висотах Пам’ятка 

історії 

На обліку не 

перебував 

4455/1-Зп 

4 Братська могила 

радянських воїнів 

1943 р., 2005 -

2012 рр. 

на Пришибських висотах Пам’ятка 

історії 

На обліку не 

перебував 

4455/2-Зп 

5 Братська могила 1943 р., 2006 р. на Пришибських висотах Пам’ятка 

історії 

На обліку не 

перебував 

4455/3-Зп 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 2 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 26.04.2013 № 364 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Кіровоградській області, що заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

про взяття під 

охорону 

  

Охор. № 

   м. Кіровоград    

1 Колишня поштово-

телеграфна контора  

2 пол. XIX ст., 

поч. XX ст.,  

1949 р. 

вул. Гоголя, 72 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення обласного 

виконавчого 

комітету  

від 27.08.1982  

№ 375 

1-Кр 

2 Будинок 

Я.В.Паученка, в 

якому жив художник 

О.О. Осмьоркін 

1900 р. вул. Дворцова, 89  Пам’ятка 

архітектури, 

історія 

Рішення 

Кіровоградського 

обласного 

виконавчого 

комітету  

від 15.04.1991 №104 

291-Кр 

 

3 Будинок лікаря, 

доктора медицини, 

вченого-антрополога 

С.А.Вайсенберга 

1901 р. вул. Дзержинського, 74/42 Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

Рішення 

Кіровоградського 

обласного 

виконавчого 

комітету  

від 15.12.1988 № 375 

74-Кр 

   Гайворонський район    

   Хащуватська сільська рада    
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4 Місце поховань 

мирних жителів –

жертв фашизму  

1941 - 1943 рр. с. Хащувате  

(на єврейському кладовищі) 

Пам’ятка 

історії 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Гайворонської 

районної Ради 

народних депутатів 

від 06.05.1982 № 202 

2250-Кр 

   м. Новомиргород    

5 Колишня гімназія 1891 р. вул. Луначарського, 20 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення 

Кіровоградського 

обласного 

виконавчого 

комітету  

від 04.11.1991 № 279 

213-Кр 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 3 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 26.04.2013 № 364 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Полтавській області, що заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

про взяття під 

охорону 

Охор. № 

   м. Кременчук    

1 Пам’ятник українському 

поету Т.Г.Шевченку 

2004 р. вул. Першотравнева, парк 

«Ювілейний», набережна Дніпра  

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

На обліку не 

перебував 

4716-Пл 

2 Монумент «Жертвам 

фашизму» (Меморіал 

«Вічно живим») 

1973 р. вул. 60-річчя Жовтня  Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

Рішення виконавчого 

комітету Полтавської 

обласної ради 

народних депутатів 

від 23.04.1982 № 247 

1421-Пл 

   м. Полтава    

3 Будівля Російського банку 

для зовнішньої торгівлі 

1912 р. вул. Жовтнева, 17 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

обласної ради 

народних депутатів 

від 23.04.1984  

№ 165, рішення 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 11 сесії  

21 скликання  

від 17.01.1992 

7-Пл 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 4 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 26.04.2013 № 364 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Рівненській області, що заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

про взяття під 

охорону 

  

Охор. № 

1 Дзвіниця парафіяльного 

костелу  

1832 р. м. Дубно,  

вул. Острозького, 18 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

3293-Рв 

   Демидівський район    

   Малівська сільська рада    

2 Дмитрівська церква (дер.) 1885 р. с. Більче Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

3294-Рв 

3 Церква Різдва Богородиці 

(дер.) 

1885 р. с. Берестечко Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

3295-Рв 

4 Здвиженська церква (дер.) 1885 р. с. Малеве  Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

3296-Рв 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 5 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 26.04.2013 № 364 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Харківській області, що заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкта Датування Адреса Вид 

об’єкта 

№ та дата рішення про 

взяття під охорону 

  

Охор. № 

   Золочівський район    

   Великорогозянська сільська рада    

   с. Гуринівка    

1 Курганна група 

(Кургани № 1-4) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,6 км від північно-східної околиці 

села, ліворуч ґрунтової дороги у 

напрямку південно-західної околиці  

с. Велика Рогозянка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1673-Ха 

2 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,6 км від північно-східної околиці 

села, ліворуч ґрунтової дороги у 

напрямку південно-західної околиці  

с. Велика Рогозянка, координати: 

50°09.460 Пн. 035°50.863 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1673/1-Ха 

3 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,6 км від північно-східної околиці 

села, ліворуч ґрунтової дороги у 

напрямку південно-західної околиці  

с. Велика Рогозянка, координати: 

50°09.477 Пн. 035°50.909 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1673/2-Ха 

4 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,6 км від північно-східної околиці 

села, ліворуч ґрунтової дороги у 

напрямку південно-західної околиці  

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

1673/3-Ха 



2 

 

с. Велика Рогозянка координати: 

50°09.433 Пн. 035°50.924 Сх. 

№ 13 

5 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,6 км від північно-східної околиці 

села, ліворуч ґрунтової дороги у 

напрямку південно-західної околиці  

с. Велика Рогозянка, координати: 

50°09.474 Пн. 035°50.562 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1673/4-Ха 

6 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км від північно-східної околиці 

села, праворуч ґрунтової дороги у 

напрямку південно-західної околиці  

с. Велика Рогозянка, координати: 

50°09.861 Пн. 035°51.022 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8772-Ха 

7 Курган № 6 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,42 км на захід від північно-західної 

околиці с. Гуринівка, ліворуч шосейної 

дороги у напрямку с. Сковородинівка, 

координати: 50°09.150 Пн.  

035°49.467 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8773-Ха 

   Гур’їво-Козачанська сільська рада    

   с. Баранівка    

8 Курганна група 

(Кургани №1 — 3) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північно-західної 

околиці на розгалуженні шосейної 

дороги у напрямку с. Гур’їв Козачок та 

у напрямку с. Уди  

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2246-Ха 

9 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північно-західної 

околиці на розгалуженні шосейної 

дороги у напрямку с. Гур’їв Козачок та 

у напрямку с. Уди, координати: 

50°23.257 Пн. 035°57.949 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2246/1-Ха 

10 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північно-західної 

околиці на розгалуженні шосейної 

дороги у напрямку с. Гур’їв Козачок та 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

2246/2-Ха 
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у напрямку с. Уди, координати: 

50°23.295 Пн. 035°58.051 Сх. 

№ 183  

11 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північно-західної 

околиці на розгалуженні шосейної 

дороги у напрямку с. Гур’їв Козачок та 

у напрямку с. Уди, координати: 

50°23.192 Пн. 035°57.911 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2246/3-Ха 

   с. Гур’їв-Козачок    

12 Курганна група 

(Кургани № 1 — 2) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,0 км на південний захід від 

південної околиці села, ліворуч 

ґрунтової дороги у напрямку  

с. Баранівка – с. Басове 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8774-Ха 

13 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,0 км на південний захід від 

південної околиці села, ліворуч 

ґрунтової дороги у напрямку  

с. Баранівка – с. Басове, координати: 

50°24.004 Пн. 035°55.480 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8774/1-Ха 

14 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,0 км на південний захід від 

південної околиці села, ліворуч 

ґрунтової дороги у напрямку  

с. Баранівка – с. Басове, координати: 

50°24.006Пн. 035°55.645 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8774/2-Ха 

   с. Сотницький Козачок    

15 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,0 км на південь від села та  

за 0,25 км на захід від шосейної дороги  

у напрямку с. Сотницький Козачок –  

с. Баранове, координати: 50°27.727 Пн. 

035°53.618 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8775-Ха 

   Жовтнева сільська рада    

   с. Карасівка    

16 Курганна група ІІІ тис. до н. е –  за 1,25 -2 км на захід та північ від Пам’ятка Рішення Харківського 2247-Ха 
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(Кургани №4 — 7) І тис. н. е. північно-західної частини околиці села, 

ліворуч від ґрунтової дороги у напрямку 

с. Слатіне Дергачівського району –  

с. Дуванка Золочівського району 

археології обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

17 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,1 км на північний захід від  

с. Карасівка, за 0,2 км на північ від 

ґрунтової дороги с. Макарове –  

с. Зрубанка, координати: 50°16.679 Пн.  

036°02.948 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2247/1-Ха 

18 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,1 км на північний захід від  

с. Карасівка, за 0,2 км на північ від 

ґрунтової дороги с. Макарове –  

с. Зрубанка, координати: 50°16.866 Пн.  

036°03.341 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2247/2-Ха 

19 Курган № 6 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,0 км від північної околиці  

с. Карасівка, координати: 50°17.599 Пн.  

036°04.315 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2247/3-Ха 

20 Курган № 7 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,0 км від північної околиці  

с. Карасівка, координати: 50°17.579Пн.  

036°04.342 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2247/4-Ха 

   Золочівська селищна рада    

   смт Золочів    

21 Курганна група 

(Кургани № 2-4) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

на вододільному плато корінного 

правого берега р. Уди за 0,6 км на схід 

від залізничного переїзду, праворуч за 

0,02 км та ліворуч за 0, 08 км від 

шосейної дороги у напрямку м. Дергачі 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8776-Ха 

22 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

на вододільному плато корінного 

правого берега р. Уди за 0,6 км на схід 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8776/1-Ха 
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від залізничного переїзду, праворуч за 

0,02 км та ліворуч за 0,08 км від 

шосейної дороги у напрямку м. Дергачі, 

координати: 50°13.274 Пн.  

036°01.671 Сх. 

23 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

на вододільному плато корінного 

правого берега р. Уди за 0,6 км на схід 

від залізничного переїзду, праворуч за 

0,02 км та ліворуч за 0,08 км від 

шосейної дороги у напрямку м. Дергачі, 

координати: 50°13.182 Пн. 

036°01.694 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8776/2-Ха 

24 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

на вододільному плато корінного 

правого берега р. Уди за 0,6 км на схід 

від залізничного переїзду, праворуч за 

0,02 км та ліворуч за 0,08 км від 

шосейної дороги у напрямку м. Дергачі, 

координати: 50°13.219 Пн. 

036°01.583 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8776/3-Ха 

   с. Цапівка    

25 Курганна група 

(Кургани № 1- 3) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на захід від північно-західної 

околиці с. Цапівка, ліворуч ґрунтової 

дороги у напрямку с. Велика Рогозяна – 

розгалуження шосейної дороги у 

напрямку Рясне-Лютівка-Золочів -

залізничної станції Одноробівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1680-Ха 

26 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на захід від північно-західної 

околиці с. Цапівка, ліворуч ґрунтової 

дороги у напрямку с. Велика Рогозяна – 

розгалуження шосейної дороги у 

напрямку Рясне-Лютівка-Золочів-

залізничної станції Одноробівка, 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1680/1-Ха 
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координати 50°14.754 Пн.  

035°51.449 Сх. 

27 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на захід від північно-західної 

околиці с. Цапівка, ліворуч ґрунтової 

дороги у напрямку с. Велика Рогозяна – 

розгалуження шосейної дороги у 

напрямку Рясне-Лютівка-Золочів -

залізничної станції Одноробівка, 

координати: 50°14.753 Пн. 

035°51.775 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1680/2-Ха 

28 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на захід від північно-західної 

околиці с. Цапівка, ліворуч ґрунтової 

дороги у напрямку с. Велика Рогозяна – 

розгалуження шосейної дороги у 

напрямку Рясне-Лютівка-Золочів -

залізничної станції Одноробівка, 

координати: 50°14.740 Пн.  

035°51.700 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1680/3-Ха 

29 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,4 км на південний захід від 

шосейного мосту через греблю ставка 

на північній околиці с. Цапівка та  

за 0,1 км на схід праворуч шосейної 

дороги у напрямку смт Золочів - 

с. Писарівка, координати: 50°15.298 Пн. 

035°50.365 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8777-Ха 

30 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 4 км на південний захід від 

шосейного мосту через греблю ставка 

на північній околиці с. Цапівка та за 

0,47 км від повороту шосейної дороги у 

напрямку центральної частини  

с. Цапівка, координати: 50°14.380 Пн.  

035°49.480 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8778-Ха 
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31 Курганна група 

(Кургани № 6- 8) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,3 км на південь від повороту 

шосейної дороги у напрямку с. Цапівка 

та за 1,5 км від західної околиці села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8779-Ха 

32 Курган № 6 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,3 км на південь від повороту 

шосейної дороги у напрямку с. Цапівка 

та за 1,5 км від західної околиці села, 

координати: 50°13.796 Пн.  

035°49.484 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8779/1-Ха 

33 Курган № 7 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,3 км на південь від повороту 

шосейної дороги у напрямку с. Цапівка 

та за 1,5 км від західної околиці села, 

координати: 50°13.762 Пн.  

035°49.463 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8779/2-Ха 

34 Курган № 8 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,3 км на південь від повороту 

шосейної дороги у напрямку с. Цапівка 

та за 1,5 км від західної околиці села, 

координати: 50°13.719 Пн.  

035°49.469 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8779/3-Ха 

35 Курган № 9 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,3 км на схід від південно-східної 

околиці села, на захід від перехрестя 

ґрунтових доріг, координати:  

50°12.950 Пн. 035°52.739 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8780-Ха 

36 Курганна група 

(Кургани № 10-11) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,3 км на схід від південно-східної 

околиці села, на захід від перехрестя 

ґрунтових доріг 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8781-Ха 

37 Курган № 10 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,3 км на схід від південно-східної 

околиці села, на захід від перехрестя 

ґрунтових доріг, координати:  

50°12.987 Пн. 035°52.742 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8781/1-Ха 

38 Курган № 11 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,3 км на схід від південно-східної 

околиці села, на захід від перехрестя 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8781/2-Ха 
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ґрунтових доріг, координати:  

50°12.938 Пн. 035°52.785 Сх. 

   Лютівська сільська рада    

   с. Лютівка    

39 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,0 км на схід від центральної східної 

околиці села та за 2,0 км на південний 

захід від с. Гресі Одноробівської 

сільської ради, ліворуч ґрунтової дороги 

у напрямку с. Лютівка – с. Гресі, 

координати: 50°18.838 Пн.  

035°51.186 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8782-Ха 

40 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,75 км на південний захід від 

південної околиці села, за 0,2 км на схід 

від ґрунтової дороги у напрямку  

с. Рясне - с. Лютівка, координати: 

50°18.039 Пн. 035°47.756 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8783-Ха 

41 Курганна група 

(Кургани №3 — 5) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,3 км на південь від південної 

околиці села та за 2,2 км на північ від  

с. Рясне 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8784-Ха 

42 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,3 км на південь від південної 

околиці села та за 2,2 км на північ від  

с. Рясне, координати: 50°17.946  

Пн. 035°49.647 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8784/1-Ха 

43 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,3 км на південь від південної 

околиці села та за 2,2 км на північ від  

с. Рясне, координати: 50°17.957  

Пн. 035°49.638 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8784/2-Ха 

44 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,3 км на південь від південної 

околиці села та за 2,2 км на північ від  

с. Рясне, координати: 50°17.926  

Пн. 035°49.666 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8784/3-Ха 

   Малорогозянська сільська рада    
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   с. Мала Рогозянка    

45 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,8 км від північно-східної околиці  

с. Мала Рогозянка, за 0,4 км на схід від 

ґрунтової дороги у напрямку с. Рідний 

Край, координати: 50°07.880 Пн. 

035°55.329 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

8785-Ха 

46 Курганна група 

(Кургани № 2-4) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від центральної 

частини північної околиці села, 

праворуч ґрунтової дороги у напрямку 

с. Мала Рогозянка – с. Рідний Край 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1675-Ха 

47 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від центральної 

частини північної околиці села, 

праворуч ґрунтової дороги у напрямку 

с. Мала Рогозянка – с. Рідний Край, 

координати: 50°07.956 Пн.  

035°54.625 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1675/1-Ха 

48 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від центральної 

частини північної околиці села, 

праворуч ґрунтової дороги у напрямку 

с. Мала Рогозянка – с. Рідний Край, 

координати: 50°07.971 Пн.  

035°54.651 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1675/2-Ха 

49 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від центральної 

частини північної околиці села, 

праворуч ґрунтової дороги у напрямку 

с. Мала Рогозянка – с. Рідний Край, 

координати: 50°08.047 Пн.  

035°54.615 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1675/3-Ха 

50 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,2 км на північ від північно-західної 

околиці села, праворуч від ґрунтової 

дороги у напрямку с. Мала Рогозяка –  

с. Рідний Край, координати:  

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

8786-Ха 
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50°09.057 Пн. 035°53.245 Сх. 

51 Курган № 6 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,2 км на північ від північно-західної 

частини околиці села, праворуч 

ґрунтової дороги у напрямку с. Мала 

Рогозянка – с. Рідний Край,  

координати: 50°09.667 Пн.  

035°53.803 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

8787-Ха 

52 Курганна група 

(Кургани № 7-10) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,2 км на південь від центральної 

частини південної околиці села,  

за 1,0 км на захід від ґрунтової дороги у 

напрямку с. Вільшанське –  

с. Зіньківське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8788-Ха 

53 Курган № 7 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,2 км на південь від центральної 

частини південної околиці села,  

за 1,0 км на захід від ґрунтової дороги у 

напрямку с. Вільшанське –  

с. Зіньківське, координати:  

50°06.441 Пн. 035°53.981 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8788/1-Ха 

54 Курган № 8 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,2 км на південь від центральної 

частини південної околиці села,  

за 1, 0 км на захід від ґрунтової дороги у 

напрямку с. Вільшанське –  

с. Зіньківське, координати:  

50°06.343 Пн. 035°54.057 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8788/2-Ха 

55 Курган № 9 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,2 км на південь від центральної 

частини південної околиці села,  

за 1, 0 км на захід від ґрунтової дороги у 

напрямку с. Вільшанське –  

с. Зіньківське, координати:  

50°06.307 Пн. 035°54.001 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8788/3-Ха 

56 Курган № 10 ІІІ тис. до н. е –  за 0,2 км на південь від центральної Пам’ятка Рішення Харківського 8788/4-Ха 
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І тис. н. е. частини південної околиці села,  

за 1,0 км на захід від ґрунтової дороги у 

напрямку с. Вільшанське – Зіньківське, 

координати: 50°06.289 Пн.  

035°53.993 Сх. 

археології обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

57 Курган № 11 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,2 км на північ від північно-західної 

частини околиці села, праворуч від 

ггрунтової дороги, у напрямку с. Мала 

Рогозянка - с. Рідний Край, координати: 

50°09.057 Пн. 035°53.245 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8789-Ха 

   Одноробівська сільська рада    

58 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

с. Ковалі, за 0,5 км від північно-західної 

околиці села, праворуч шосейної дороги 

у напрямку с. Одноробівка, 

координати: 50°20.776 Пн.  

035°54.318 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8790-Ха 

   с. Мартинівка    

59 Курганна група 

(Кургани № 1-2) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,9 км на південь від залізничної 

зупинки Сніги, за 0, 8 км на схід від 

південно-східної околиці села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2248-Ха 

60 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,9 км на південь від залізничної 

зупинки Сніги, за 0,8 км на схід від 

південно-східної околиці села, 

координати: 50°20.136 Пн.  

035°57.185 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2248/1-Ха 

61 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,9 км на південь від залізничної 

зупинки Сніги, за 0,8 км на схід від 

південно-східної околиці села, 

координати: 50°20.109 Пн.  

035°57 153 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

2248/2-Ха 
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62 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,7 км від південної околиці  

с. Мартинівка, за 0,86 км на схід від 

південно-східної околиці с. Петрівка, 

координати: 50°19.732 Пн.  

035°55 841 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.04.1987 

№ 183  

8791-Ха 

   с. Петрівка    

63 Курганна група 

(Кургани № 1-5) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північної околиці 

с. Петрівка по обидві сторони дороги у 

напрямку с. Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1676-Ха 

64 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північної околиці 

с. Петрівка по обидві сторони дороги у 

напрямку с. Олександрівка, 

координати: 50°20.339 Пн.  

035°53.700 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1676/1-Ха 

65 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північної околиці 

с. Петрівка по обидві сторони дороги у 

напрямку с. Олександрівка, 

координати: 50°20.405 Пн.  

035°53.746 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1676/2-Ха 

66 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північної околиці 

с. Петрівка по обидві сторони дороги у 

напрямку с. Олександрівка,  

координати: 50°20.334 Пн.  

035°53.508 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1676/3-Ха 

67 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північної околиці 

с. Петрівка по обидві сторони дороги у 

напрямку с. Олександрівка,  

координати: 50°20.345 Пн.  

035°53.455 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1676/4-Ха 

68 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північної околиці 

с. Петрівка по обидві сторони дороги у 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

1676/5-Ха 
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напрямку с. Олександрівка,  

координати: 50°20.415 Пн.  

035°53.740 Сх. 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

69 Курган № 6 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на північ від північної околиці 

с. Петрівка ліворуч дороги у напрямку 

с. Олександрівка, координати:  

50°20.474 Пн. 035°52.947 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

8792-Ха 

   Одноробівська Перша сільська рада    

   с. Івашки    

70 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,5 км на північний схід від північної 

околиці села, біля верхів’їв залісненої 

балки, праворуч вигину шосейної 

дороги у напрямку с. Головчине та за  

2,0 км на північний захід від залізничної 

станції Одноробівка, координати: 

50°25.326 Пн. 035°50.217 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

8793-Ха 

71 Курганна группа 

(кургани № 2 -4) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,0 км на північний схід від північної 

околиці села, біля верхів’їв залісненої 

балки та за 2,5 км на північний захід від 

залізничної станції Одноробівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1674-Ха 

72 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,0 км на північний схід від північної 

околиці села, біля верхів’їв залісненої 

балки та за 2,5 км на північний захід від 

залізничної станції Одноробівка, 

координати: 50°25.562 Пн.  

035°49.388 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1674/1-Ха 

73 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,0 км на північний схід від північної 

околиці села, біля верхів’їв залісненої 

балки та за 2,5 км на північний захід від 

залізничної станції Одноробівка 

координати: 50°25.592 Пн.  

035°49.336 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1674/2-Ха 
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74 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,0 км на північний схід від північної 

околиці села, біля верхів’їв залісненої 

балки та за 2,5 км на північний захід від 

залізничної станції Одноробівка 

координати: 50°25.630 Пн.  

035°49.314 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

1674/3-Ха 

75 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,5 км на схід від села та за 0,7 км на 

південь від залізничної станції 

Одноробівка, координати: 50°24.160  

Пн. 035°51.911 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

8794-Ха 

76 Курган № 6 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,8 км на схід від південно-східної 

околиці села та за 1,7 км на південь від 

залізничної станції Одноробівка, 

координати: 50°23.880 Пн.  

035°52.086 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13  

8795-Ха 

77 Курган № 7 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,5 км на схід від південно-східної 

околиці села та за 2,5 км на південь від 

залізничної станції Одноробівка, 

координати: 50°23.503 Пн.  

035°52.202 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8796-Ха 

78 Курган № 8 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,0 км на схід від південно-східної 

околиці села та за 2,75 км на південний 

захід від залізничної станції 

Одноробівка, координати: 50°23.324 Пн. 

035°51.911 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8797-Ха 

   Писарівська сільська рада    

79 Курганна група 

(кургани №1-6) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,3 км на схід від центральної 

частини східної околиці с. Писарівка на 

схід від шосейної дороги у напрямку 

смт Золочів 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 18.04.1988 

№ 161  

2317-Ха 
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80 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,3 км на схід від центральної 

частини східної околиці с. Писарівка на 

схід від шосейної дороги у напрямку 

смт Золочів, координати: 50°14.321 Пн.  

035°49.729 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 18.04.1988 

№ 161 

2317/1-Ха 

81 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,3 км на схід від центральної 

частини східної околиці с. Писарівка на 

схід від шосейної дороги у напрямку 

смт Золочів,координати: 50°14.277 Пн.  

035°49.730 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 18.04.1988 

№ 161 

2317/2-Ха 

82 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,3 км на схід від центральної 

частини східної околиці с. Писарівка на 

схід від шосейної дороги у напрямку 

смт Золочів,координати: 50°14.238 Пн.  

035°49.709 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 18.04.1988 

№ 161 

2317/3-Ха 

83 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,3 км на схід від центральної 

частини східної околиці с. Писарівка на 

схід від шосейної дороги у напрямку 

смт Золочів, координати: 50°14.278 Пн.  

035°49.819 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 18.04.1988 

№ 161 

2317/4-Ха 

84 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,3 км на схід від центральної 

частини східної околиці с. Писарівка на 

схід від шосейної дороги у напрямку 

смт Золочів, координати: 50°14.313 Пн.  

035°49.851 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 18.04.1988 

№ 161 

2317/5-Ха 

85 Курган № 6 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,3 км на схід від центральної 

частини східної околиці с. Писарівка на 

схід від шосейної дороги у напрямку 

смт Золочів, координати: 50°14.334 Пн.  

035°49.881 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 18.04.1988 

№ 161 

2317/6-Ха 

   с. Леміщине    
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86 Курганна група 

(Кургани № 1-4) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,4 – 2,96 км на північ від північної 

околиці с. Леміщине, на захід за 0,4-3,2 

км від ґрунтової дороги у напрямку  

с. Безіменне Грайворонського району 

Бєлгородської області 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.09.1991 

№ 142  

2240-Ха 

87 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,4 – 2,96 км на північ від північної 

околиці с. Леміщине, на захід за 0,4-3,2 

км від ґрунтової дороги у напрямку  

с. Безіменне Грайворонського району 

Бєлгородської області, координати: 

50°20.432 Пн. 035°42.927 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.09.1991 

№ 142  

2240/1-Ха 

88 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,4 – 2,96 км на північ від північної 

околиці с. Леміщине, на захід за 0,4-3,2 

км від ґрунтової дороги у напрямку  

с. Безіменне Грайворонського району 

Бєлгородської області, координати: 

50°20.454 Пн. 035°43.091 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.09.1991 

№ 142  

2240/2-Ха 

89 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,4 – 2,96 км на північ від північної 

околиці с. Леміщине, на захід за 0,4-3,2 

км від ґрунтової дороги у напрямку  

с. Безіменне Грайворонського району 

Бєлгородської області, координати: 

50°20.978 Пн. 035°40.235 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.09.1991 

№ 142  

2240/3-Ха 

90 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,4 – 2,96 км на північ від північної 

околиці с. Леміщине, на захід за 0,4-3,2 

км від ґрунтової дороги у напрямку  

с. Безіменне Грайворонського району 

Бєлгородської області, координати: 

50°21.061 Пн. 035°43.678 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.09.1991 

№ 142  

2240/4-Ха 

   с. Писарівка    

91 Курганна група 

(Курган № 1-5) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2 км на північний захід від західної 

околиці села, ліворуч ґрунтової дороги 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

1677-Ха 
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у напрямку с. Писарівка – с. Братениця комітету від 12.01.1981 

№ 13 

92 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2 км на північний захід від західної 

околиці села, ліворуч ґрунтової дороги 

у напрямку с. Писарівка – с. Братениця, 

координати: 50°15.803 Пн.  

035°42.958 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1677/1-Ха 

93 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2 км на північний захід від західної 

околиці села, ліворуч ґрунтової дороги 

у напрямку с. Писарівка – с. Братениця, 

координати: 50°15.816 Пн.  

035°42.921 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1677/2-Ха 

94 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2 км на північний захід від західної 

околиці села, ліворуч ґрунтової дороги 

у напрямку с. Писарівка – с. Братениця, 

за 2 км на північний захід від західної 

околиці села, ліворуч ґрунтової дороги 

у напрямку с. Писарівка – с. Братениця, 

координати: 50°15.821 Пн.  

035°42.875 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1677/3-Ха 

95 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2 км на північний захід від західної 

околиці села, ліворуч ґрунтової дороги 

у напрямку с. Писарівка – с. Братениця, 

координати: 50°15.823 Пн.  

035°42.815 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1677/4-Ха 

96 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2 км на північний захід від західної 

околиці села, ліворуч ґрунтової дороги 

у напрямку с. Писарівка – с. Братениця, 

координати: 50°15.853 Пн. 

 035°42.772 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1677/5-Ха 

   Світличненська сільська рада    

   с. Світличне    
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97 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 0,86 км на північ від села та за 1,5 км 

на північний схід від шосейної дороги у 

напрямку с. Соснівка, координати: 

50°20.109 Пн. 035°03.574 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8798-Ха 

98 Курганна група 

(Кургани №2 — 3) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,5 км на схід від села та за 0,5 км від 

повороту шосейної дороги у напрямку 

с. Соснівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1678-Ха 

99 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,5 км на схід від села та за 0,5 км від 

повороту шосейної дороги у напрямку 

с. Соснівка, координати: 50°19.541 Пн. 

035°05.520 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1678/1-Ха 

100 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 1,5 км на схід від села та за 0,5 км від 

повороту шосейної дороги у напрямку 

с. Соснівка, координати: 50°19.581 Пн. 

035°05.517 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1678/2-Ха 

   Удянська сільська рада    

   с. Уди    

101 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,5 км на південний захід від села та 

за 0,5 км на південний захід від 

ґрунтової дороги у напрямку с. Уди –  

с. Козача Лопань Дергачівського 

району, координати: 50°22.486 Пн. 

036°07.392 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8799-Ха 

102 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 3,5 км на південний захід від 

південної околиці села та за 1, 0 км на 

північний захід від с. Соснівка 

Світличненської сільської ради 

Золочівського району, праворуч 

лісосмуги та ґрунтової дороги у 

напрямку, координати: 50°22.007 Пн. 

036°06.604 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

8800-Ха 
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103 Курганна група 

(Кургани №3 — 4) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,5 км на схід від південно-західної 

околиці с. Уди та за 3,4 км на південний 

схід від шосейної дороги, що 

прокладена через дабму ставка, у 

напрямку с. Уди – с. Червона Зоря  

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1679-Ха 

104 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,5 км на схід від південно-західної 

околиці с. Уди та за 3,4 км на південний 

схід від шосейної дороги, що 

прокладена через дабму ставка, у 

напрямку с. Уди – с. Червона Зоря, 

координати: 50°21.678 Пн.  

036°05.921 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1679/1-Ха 

105 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,5 км на схід від південно-західної 

околиці с. Уди та за 3,4 км на південний 

схід від шосейної дороги, що 

прокладена через дабму ставка, у 

напрямку с. Уди – с. Червона Зоря, 

координати: 50°21.678 Пн.  

036°05.921 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1679/2-Ха 

106 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. н. е. 

за 2,5 км на схід від південно-західної 

околиці с. Уди та за 3,4 км на південний 

схід від шосейної дороги, що 

прокладена через дабму ставка, у 

напрямку с. Уди – с. Червона Зоря, 

координати: 50°26.072 Пн.  

036°06.417 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.01.1981 

№ 13 

1679/3-Ха 

107 Поселення 

«Костянтинівка» 

III - V ст. н. е. с. Костянтинівка, за 0,2 км на південний 

захід від села на мисоподібному 

підвищенні лівого берега р. Уди, 

координати: Т.1 50°21.657 Пн.  

035°01.338 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Харківського 

обласного виконавчого 

комітету від 17.03.1986 

№ 118  

2129-Ха 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 6 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 26.04.2013 № 364 

 

Об'єкт культурної спадщини в Хмельницькій області, що заноситься до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

про взяття під 

охорону 

  

Охор. № 

   м. Кам’янець-Подільський    

1 Будинок житловий  XIX ст.  вул. Шевченка, 35 Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

Рішення обласного 

виконавчого 

комітету  

від 11.12.1984  

№ 182-р 

34-Хм 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 7 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 26.04.2013 № 364 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Чернігівській області, що заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

взяття під охорону 

  

Охор. № 

   м. Чернігів    

1 Комплекс археологічних 

пам’яток урочища 

Ялівщина   

ІІ тис. до н. е. – 

І тис., XI –  

XIII ст., XVI - 

XVII ст. 

у північній частині міста, в 

урочищі Ялівчина  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 7727-Чр 

2 Поселення «Ялівщина»  II - I тис. до 

н.е., I тис.,  

XI - XIII ст. 

у північній частині міста, у 

центральній частині урочища 

Ялівщина  

Пам’ятка 

археології 

Рішенням виконавчого 

комітету Чернігівської 

обласної Ради народних 

депутатів від 19.02.1975 

№ 75 

7727/5007-Чр 

3 Поселення «Ялівщина -1» II тис. до н. е., 

ІІІ ст. до н. е. - 

І ст., XI –  

XIII ст., XVI - 

XVII ст. 

у північній частині міста, у 

центральній частині урочища 

Ялівщина  

Пам’ятка 

археології 

Розпорядженням 

представника Президента 

у Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459 

7727/5008-Чр 

4 Поселення «Ялівщина -2» І тис. до н. е.-  

1 пол. І тис. 

у північній частині міста, у 

північній частині урочища 

Ялівщина  

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації  

від 28.05.2009 № 87 

7727/7323-Чр 
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5 Поселення «Ялівщина -3» І тис. до н. е.-  

1 пол. І тис. 

у північній частині міста, у 

центральній частині урочища 

Ялівщина  

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації  

від 28.05.2009 № 87 

7727/7324-Чр 

6 Поселення «Ялівщина -4» XII - XIIІ ст. у північній частині міста, у 

південній частині урочища 

Ялівщина  

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації  

від 28.05.2009 № 87 

7727/7325-Чр 

7 Поселення «Стрижень-1» II - I тис. до 

н.е., ІІІ - V ст., 

XI - XIII ст. 

у північній частині міста, по 

вул. К. Єськова, напроти 

урочища Ялівщина  

Пам’ятка 

археології 

Розпорядженням 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації  

від 28.12.1998 № 856 

7727/3709-Чр 

8 Поселення 

«Олександрівка-1» 

ІІ - І тис.  

до н. е.,  

ІІІ - VII ст. 

на північній околиці  

м. Чернігова, за західною 

околицею колишнього  

с. Олександрівка, у північно-

східній частині урочища 

Ялівщина  

Пам’ятка 

археології 

Рішенням виконавчого 

комітету Чернігівської 

обласної Ради народних 

депутатів від 04.04.1983 

№ 176 

7727/2724-Чр 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 8 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 26.04.2013 № 364 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в м. Севастополі, що заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкта Датування Адреса Вид 

об’єкта 

№ та дата рішення про 

взяття під охорону 

  

Охор. 

№ 

 Національний 

заповідник 

«Херсонес 

Таврійський» 

     

1.  П’ятиабсидний храм X - XI ст. Гагарінський район, вул. Древня, 1  Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 335-Св 

2.  Підземний храм-

мавзолей  

V ст. н.е. Гагарінський район, вул. Древня, 1  Пам’ятка 

археології 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 21.07.1965  

№ 711, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської міської 

ради від 20.12.1975 № 856  

336-Св 

3.  Базиліка 1935 р. VI ст. н.е. Гагарінський район, вул. Древня, 1  Пам’ятка 

археології 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 21.07.1965  

№ 711, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської міської 

ради від 28.12.1978 № 856 

337-Св 
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4.  Базиліка 1889 р.  VI ст. н.е.,  

X - XIII ст. 

Гагарінський район, вул. Древня, 1  Пам’ятка 

археології 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 21.07.1965  

№ 711, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської міської 

ради від 28.12.1978 № 856 

338-Св 

5.  Базиліка 1932 р. VI - XI ст. Гагарінський район, вул. Древня, 1  Пам’ятка 

археології 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 21.07.1965  

№ 711, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської міської 

ради від 28.12.1978 № 856 

339-Св 

6.  Шестистовпний 

храм 

X - XI ст. Гагарінський район, вул. Древня, 1  Пам’ятка 

археології 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 21.07.1965  

№ 711, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської міської 

ради від 28.12.1978 № 856 

340-Св 

7.  Храм з аркосоліями кін. X –  

поч. XI ст. 

Гагарінський район, вул. Древня, 1  Пам’ятка 

археології 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 21.07.1965  

№ 711, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської міської 

ради від 28.12.1978 № 856 

341-Св 

8.  Храм на склепіннях X - XI ст. Гагарінський район, вул. Древня, 1  Пам’ятка 

археології 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 21.07.1965  

№ 711, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської міської 

ради від 28.12.1978 № 856 

342-Св 

9.  Храм з ковчегом X - XIV ст. Гагарінський район, вул. Древня, 1  Пам’ятка 

археології 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 21.07.1965  

343-Св 
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№ 711, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської міської 

ради від 28.12.1978 № 856 

10.  Садиба № 9 кін. IV ст.  

до н. е. –  

ІІІ ст. н. е.,  

VII ст. 

Гераклейський півострів,  

за 200 м на північний схід від 

правого берегу Камишової бухти 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Севастопольської 

міської ради від 17.04.1984 

№ 7/249, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської міської 

ради від 17.11.1987  

№ 19/876 

422-Св 

11.  Сільські садиби 

елліністичного 

періоду на мисі 

Херсонес 

VII - VI ст. до 

н.е., 1 пол.  

IV ст. до н.е. –  

III ст. н.е.,  

VII - IX ст. 

Гераклейський півострів,  

північно-західне узбережжя 

Маячного півострова, мис Херсонес 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Севастопольської  

міської ради від 28.03.1978  

№ 6/199, рішення 

виконавчого комітету 

Севастопольської  міської 

ради від 29.01.1991 № 3/185 

344-Св 

12.  Земельні наділи 

Херсонеса 

Таврійського та 

сільськогосподарські 

садиби №131 та 146 

IV - II ст. до н.е. плато Гераклейського півострова, 

на відстані 1 км на південний схід 

від верхів’я Камишової бухти 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Севастопольської 

міської ради від 20.12.1975 

№ 856  

132-Св 
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                                                                                                                                                                                                          Додаток 9 

                                                                                                                                                                                                          до наказу Міністерства  

                                                                                                                                                                                                          культури України  

             від 26.04.2013 № 364 

 

Об’єкт культурної спадщини Кіровоградської області                                 

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

у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від “Про затвердження порядку 

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

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” 

 

№ 

п/п 

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

під охорону 

   м. Кіровоград   

1 Будинок їдальні  

 

1880 р. вул. Велика Перспективна, 28-а  Пам’ятка 

архітектури та 

містобудування 

Рішення Кіровоградського 

обласного виконавчого комітету 

від 27.08.1982 № 375 
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                                                                                                                                                                                                          Додаток 10 

                                                                                                                                                                                                          до наказу Міністерства  

                                                                                                                                                                                                          культури України  

             від 26.04.2013 № 364 

 

Об’єкт культурної спадщини Одеської області                                 

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

у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від “Про затвердження порядку 

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

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” 

 

№ 

п/п 

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

під охорону 

   м. Одеса   

1 Будинок житловий  друга половина 

ХІХ ст. 

вул. Середня 

(Осипенко), 35 

Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Одеського обласного 

виконавчого комітету  

від 27.12.1991 № 580 
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                                                                                                                                                                                                          Додаток 11 

                                                                                                                                                                                                          до наказу Міністерства  

                                                                                                                                                                                                          культури України  

             від 26.04.2013 № 364 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини Харківської області                                 

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

у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від “Про затвердження порядку 

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

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” 

 

№ 

п/п 

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

під охорону 

   м. Харків   

1 Пам’ятник воїнам, які 

загинули в Афганістані 

1979 р – 

1989 р. 

вул. Культури (сквер)  Пам’ятка 

історії 

 

На обліку не перебував 

2 Пам’ятник академіку 

В.П. Воробйову 

1986 р. пр. Леніна, 4 Пам’ятка 

історії 

 

На обліку не перебував 

3 Пам’ятник засновникам 

Харкова 

2004 р. пр. Леніна, 4  Пам’ятка 

історії 

 

На обліку не перебував 
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                                                                                                                                                          Додаток 12 

                                                                                                                                                                                 до наказу Міністерства  

                                                                                                                                                                        культури України  

      від 26.04.2013 № 364 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини,  

рекомендованих для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

за категорією національного значення 

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

під охорону 

   Автономна Республіка 

Крим 

  

   Бахчисарайський район   

   Красномацька сільська рада   

   с. Ходжа-Сала   

1. 2 

Комплекс фортеці і 

печерного міста Мангуп-

Кале 

V - XVIII ст. на південь від села , на західній 

його околиці, та в 0,6 км на 

північний-захід від села, в балці 

Каралез 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

2. 3 

Комплекс головної лінії 

оборони (руїни): Західний 

фронт оборони. Укріплення 

А-І-А-V вздовж західного 

урвища мису Чамну-Бурун 

VI - XVIII ст. на південь від села, плато 

г.Мангуп-Кале, вздовж 

західного урвища мису Чамну-

Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

3. 4 

Комплекс головної лінії 

оборони (руїни): 

Північний фронт оборони 

А-VI-A-IX вздовж  східного 

урвища мису Чамну-Бурун 

VI - XVIII ст. на південь від села, плато 

г.Мангуп-Кале, вздовж східного 

урвища мису Чамну-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 
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4. 5 

Комплекс головної лінії 

оборони (руїни): 

Північний фронт оборони. 

Нижня оборонна стіна А-X 

в балці Табана-Дере 

VI - XVIII ст. на південь від села, балка 

Дабана-Дере 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

5. 6 

Комплекс головної лінії 

оборони (руїни): 

Північний фронт оборони. 

Верхня оборонна стіна А-

XI з баштами А-1-А-3, та 

стіни А-XII і A-XIII в балці 

Табана-Дере 

VI - XVIII ст. на південь від села,  

г. Мангуп-Кале, балка Табана-

Дере 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

6. 7 

Комплекс головної лінії 

оборони (руїни): 

Північний фронт оборони, 

укріплення 

A-XIV з баштою A-IV 

вздовж північно-східного 

урвища мису Чуфут-

Чеарган-Бурун 

VI - XVIII ст. на південний схід від села, 

г.Мангуп-Кале, вздовж 

північно-східного урвища мису 

Чуфу-Чеарган-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

7. 8 

Комплекс головної лінії 

оборони (руїни): 

Північний фронт оборони, 

укріплення А-XV з 

баштами A-5-A-8 в балці 

Гамам-Дере 

VI - XVIII ст. на південний схід від села,  

г. Мангуп-Кале, балка Гамам-

Дере 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

8. 9 

Комплекс головної лінії 

оборони (руїни): 

Північний фронт оборони. 

Укріплення А-XVI з 

баштою А-9, головною 

міською брамою і 

VI - XVIII ст. на південний схід від села,  

г. Мангуп-Кале, балка Капу-

Дере 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 
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барбаканом в балці Капу-

Дере 

9. 1

0 

Комплекс головної лінії 

оборони (руїни): 

Південно-східний фронт 

оборони з укріпленнями А-

XVII-A-XX (укріплення А-

XVII з баштами А-X і А-XI) 

вздовж південного урвища 

плато 

VI - XVIII ст. на південний схід від села, 

вздовж південного урвища 

плато г.Мангуп-Кале 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

10. 1
1 

Друга лінія оборони з 

баштами В1-В9 (руїни) між 

південним урвищем плато і 

балкою Гамам-Дере 

XIV - XVI ст. на південь від села, між 

південним урвищем плато  

г. Мангуп-Кале і балкою 

Гамам-Дере 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

11. 1
2 

Комплекс міської забудови 

в межах другої лінії 

оборони 

XVI –  

XVIII ст. 

на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, в межах 

другої лінії оборони 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

12. 1
3 

Вівтар вирубний зі слідами 

фрески в малій карстовій 

печері на південному 

урвищі плато 

XIV - XV ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, мала 

карстова печера на південному 

урвищі плато 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

13. 1
4 

Велика базиліка 

(Костянтина та Олени) 

(руїни) 

VI - XV ст. на південний схід від села, 

центральна частина плато  

г. Мангуп-Кале 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  
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від 20.02.1990 № 48 

14. 1
5 

Мала Базиліка (вирубна 

основа) на південному 

урвищі плато 

VI - XV ст. на південний схід від села, на 

південному урвищі плато  

г. Мангуп-Кале 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

15. 1
6 

Винодавильні  (тарапани) 

на плато 

VIІІ - XV ст. на південь та південний схід від 

села, на плато та у підніжжя 

південного урвища г. Мангуп-

Кале 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

16. 1
7 

Палац (руїни) XV ст. на південний схід від села, в 

центральній частині плато  

г. Мангуп-Кале 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

17. 1
8 

Монастир печерний з 

церквою, розписаною 

фресками 

XIV - XV ст. на південний схід від села, в 

південному урвищі  

г. Мангуп-Кале 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

18. 1
9 

Комплекс вирубних склепів 

і церква на скельному 

майданчику поблизу 

цитаделі біля південно-

східного урвища плато 

VI - XV ст. на південний схід від села, 

поблизу цитаделі біля південно-

східного урвища плато 

г.Мангуп-Кале 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

19. 2
0 

Комплекс наземної церкви 

(вирубна основа) над 

XIV - XV ст. на південний схід від села, в 

північно-східному урвищі плато 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 
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казематом в південно-

східному урвищі плато 

г. Мангуп-Кале рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

20. 2
1 

Кенаса (руїни) XV - XVIII ст. плато г. Мангуп-Кале, верхів’я 

балки Табана-Дере 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

21. 2
2 

Мечеть турецька (руїни) XV - XVIII ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, на 

південний захід від цитаделі та 

за 25 м від південно-східного 

урвища 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

22. 2
3 

Усипальні вирубні над 

головною кріпосною 

брамою 

XIV - XV ст. на південний схід від села,  

г. Мангуп-Кале, північно 

західне урвище мису Тешклі-

Бурун, над руїнами головної 

кріпосної брами (укріплення  

А-XVI) 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

23. 2
4 

Церква Богородиці (руїни) XIV - XV ст. на південний схід від села, 

центральна частина плато 

г. Мангуп-Кале, верхів’я балки 

Гамам-Дере 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

24. 2
5 

Церква святого Георгія 

(руїни) 

XIV - XV ст. на південний схід від села,  

г. Мангуп-Кале, верхів’я балки 

Капу-Дере, за 30 м від краю 

урвища мису Елі-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  
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від 20.02.1990 № 48 

25. 2
6 

Каплиця-усипальня-

вирубна основа над 

склепом і перед цитаделлю 

X - XIV ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, мис 

Тешклі-Бурун, за 8 м на південь 

від південно-східної куртини 

цитаделі 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

26. 2
7 

Комплекс цитаделі на мисі 

Тешклі-Бурун 

VI - XVIII ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, мис 

Тешклі-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

27. 2
8 

Донжон (руїни) XIV –  

XVIII ст. 

на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, мис 

Тешклі-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

28. 2
9 

Забудова житлова і 

господарська 

IX - XVI ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, мис 

Тешклі-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

29. 3
0 

Каземати оборонні XIV - XV ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, мис 

Тешклі-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

30. 3
1 

Комплекс печерних споруд 

«Барабан-Коба» 

XIV –  

XVІІІ ст. 

на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, в 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 
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північно-східному краю урвища 

мису Тешклі-Бурун 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

31. 3
2 

Колодязь облоговий на 

території цитаделі 

XVI –  

XVIII ст. 

на південний схід від села, 

плато Мангуп-Кале, в 12 м від 

північно-західного урвища 

мису Тешклі-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

32. 3
3 

Церква «гарнізонна» 

вирубна 

XIV - XV ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, 

південно-східне урвище мису 

Тешклі-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

33. 3
4 

Храм октагональний 

(руїни) 

XIV - XV ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, 

центральна частина мису 

Тешклі-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

34. 3
5 

Комплекс споруд в балці 

Табана-Дере, каземати 

вирубні і печерна церква у 

західному урвищі мису 

Чуфу-Чеарган-Бурун 

XIV - XVІ ст. на південь від села, плато 

Мангуп-Кале, західне урвище 

мису Чуфут-Чеарган-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

35. 3
6 

Приміщення вирубні у 

східному урвищі мису 

Чамну-Бурун 

XIV - XVІ ст. на південь від села, плато  

г. Мангуп-Кале, східне урвище 

мису Чамну-Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  
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від 20.02.1990 № 48 

36. 3
7 

Споруди вирубні 

господарські у верхів’ях 

балки Табана-Дере 

XV - XVІІІ ст. на південь від села, плато  

г. Мангуп-Кале, верхів’я балки 

Табана-Дере 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

37. 3
8 

Споруди печерні вздовж 

краю мису Тешклі-Бурун 

VІ - XV ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, вздовж 

східного краю мису Тешклі-

Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

38. 3
9 

Споруди на схилі 

Мангупського плато, 

кошари під східним 

урвищем мису Елі-Бурун 

XІ - XV ст. на південний схід від села, 

плато г. Мангуп-Кале, підніжжя 

східного урвища мису Елі-

Бурун 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

39. 4
0 

Храм хрестоподібний IX - X ст., 

перебудова 

XIV ст.  

на південний схід від села, 

південно-східний  схил  

г. Мангуп-Кале 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

40. 4
1 

Храм три частинний (руїни) 

в балці Джан-Дере 

IX - XІІІ ст. північно-західна околиця  

с. Ходжа-Сала, балка Джан-

Дере 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 

рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

41. 4
2 

Стіна оборонна (руїни) в 

балці Каралез 

IX - XІІІ ст. в 0,6 км на північний-захід від 

с.Ходжа-Сала, балка Каралез 

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970, 
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рішенням виконавчого комітету 

Кримської обласної ради 

народних депутатів  

від 20.02.1990 № 48 

   Київська область   

   м. Біла Церква   

42. 4
3 

Склади Браницьких кін. ХVІІІ - 

поч. ХІХ ст. 

бульвар 50-річчя Перемоги, 62 Пам’ятка архітектура Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

43. 4
4 

Торгові ряди 1809 –  

1814 рр. 

площа Торгова, 3 (новий № 8) Пам’ятка архітектура Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

   м. Переяслав Хмельницький   

44. 4
5 

Будинок  

А. О. Козачковського  

1820 рік,  

1845 – 1859 

роки 

вул. Т. Шевченка, 8, територія 

Національного історико-

етнографічного заповідника 

«Переяслав» 

Пам’ятка історія Наказ МКТ від 13.07.2009 

№ 521/0/16-09 

   Полтавська область   

   м. Полтава   

45. 4
6 

Будівля Російського банку 

для зовнішньої торгівлі 

1912 р. вул. Жовтневій, 17 Пам’ятка архітектури Рішення Полтавської облради 

нар. депутатів від 23.04.1984  

№ 165, рішення Полтавської 

міської ради нар. депутатів  

від 11.01.1992 

   Севастопольська міська рада   

   м. Балаклава   

46. 4
7 

Генуезька фортеця Чембало 

(руїни)  

XIV - XV ст., 

XVI - XVII ст. 

в урочище Кріпосна гора та 

західний схил балки Кефало-

Врисі - між набережною 

Назукіна з півночі та вулицею 

Історичною із заходу та півдня  

Пам’ятка архітектури, 

археології 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970  

   м. Севастополь   

47. 4
8 

Храм на Дівочій горі  IV - X ст. Гагарінський район,  

вул. Дмитра Ульянова  

Пам’ятка археології, 

архітектури 

Постанова Рада Міністрів УРСР 

від 21.07.1965 № 711  

 


