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Додаток 1 

                                          до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від          №     

 

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

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення та видом археологія 

 

 

№ 

з/п 
Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта 

№ та дата рішення про взяття 

під охорону 
Охор. № 

1 2 3 4 5 6 7 

   Павлоградський район    

   Вербківська сільська рада    

   с. Вербки    

1.  Курган № 2566 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,7 км на північний схід від північно-

східної околиці села, південніше дороги 

Вербки – Нова Русь 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2566-Дп 

2.  Курган № 2567 ІІІ – І тис. до н. е. 
на південно-східній околиці села, на 

кладовищі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2567-Дп 

 
Курганна група 

№ 2568 
ІІІ – І тис. до н. е. східна околиця села, на кладовищі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2568-Дп 

3.  Курган № 2568-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
східна околиця села, на кладовищі; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2568/1-Дп 

4.  Курган № 2568-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
східна околиця села, на кладовищі; 0,05 км 

на захід від кургану №2568-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2568/2-Дп 

5.  Курган № 2569 ІІІ – І тис. до н. е. 
5,2 км на захід від центру села, в заплаві 

р.Самара 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2569-Дп 

 
Курганна група 

№ 2573 
ІІІ – І тис. до н. е. 

7,5 км на північний схід від північно-

східної околиці села, з обох боків від 

дороги Вербки – Нова Русь 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2573-Дп 
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6.  Курган № 2573-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

7,5 км на північний схід від північно-

східної околиці села, північніше від дороги 

Вербки – Нова Русь; 0,1 км на північний 

захід від кургану №2573-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2573/1-Дп 

7.  Курган № 2573-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

7,5 км на північний схід від північно-

східної околиці села, південніше від дороги 

Вербки – Нова Русь; домінуючий курган у 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2573/2-Дп 

 
Курганна група 

№ 2581 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,25 км на захід від залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2581-Дп 

8. Я

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Курган № 2581-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,25 км на захід від залізниці; 0,12 км на 

захід від кургану №2581-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2581/1-Дп 

9.  Курган № 2581-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,25 км на захід від залізниці; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2581/2-Дп 

10.  Курган № 2581-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,25 км на захід від залізниці; 0,08 км на 

південний захід від кургану №2581-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2581/3-Дп 

 
Курганна група 

№ 2591 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,8 км на північний схід від північно-

східної околиці села, за 1,3 км на південь 

від шламовідстійника у б. Стуканова, на 

ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2591-Дп 

11.  Курган № 2591-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,8 км на північний схід від північно-

східної околиці села, за 1,3 км на південь 

від шламовідстійника у б. Стуканова, на 

ріллі; домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2591/1-Дп 

12.  Курган № 2591-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,8 км на північний схід від північно-

східної околиці села, за 1,3 км на південь 

від шламовідстійника у б. Стуканова, на 

ріллі; 0,15 км на схід від кургану №2591-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2591/2-Дп 

 
Курганна група 

№ 7143 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 1,3 км на 

захід від залізниці, в заплаві р. Самара 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7143-Дп 

13.  Курган № 7143-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 1,3 км на 

захід від залізниці, в заплаві р. Самара; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7143/1-Дп 

14.  Курган № 7143-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 1,3 км на 

захід від залізниці, в заплаві р. Самара; 0,02 

км на схід від кургану №7143-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7143/2-Дп 

15.  Курган №7144 ІІІ – І тис. до н. е. 
4 км на захід від центру села 2,5 км на захід 

від залізниці, в заплаві р. Самара 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7144-Дп 
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16.  Курган № 7146 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на північний захід від центру села, 

на лівому березі р. Самара 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7146-Дп 

 
Курганна група 

№ 7147 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на правому березі р. Самара 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7147-Дп 

17.  Курган № 7147-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на правому березі р. Самара; 0,2 км на 

північний схід від кургану №7147-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7147/1-Дп 

18.  Курган № 7147-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на правому березі р. Самара; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7147/2-Дп 

19.  Курган № 7147-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на правому березі р. Самара; 0,05 км на 

південний захід від кургану №7147-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7147/3-Дп 

20.  Курган № 7147-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на правому березі р. Самара; 0,07 км на 

південь від кургану №7147-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7147/4-Дп 

 
Курганна група 

№ 7148 
ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від центру села, 1 

км на захід від залізниці 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7148-Дп 

21.  Курган № 7148-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від центру села, 1 

км на захід від залізниці; 0,3 км на 

південний захід від кургану № 7148-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7148/1-Дп 

22.  Курган № 7148-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від центру села, 1 

км на захід від залізниці; домінуючий 

курган у складі курганної групи 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7148/2-Дп 

23.  Курган № 7149 ІІІ – І тис. до н. е. 
9 км на північний схід від північно-східної 

околиці села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7149-Дп 

 
Курганна група 

№ 7302 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,6 км на захід від залізниці 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7302-Дп 

24.  Курган № 7302-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,6 км на захід від залізниці; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7302/1-Дп 

25.  Курган № 7302-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,6 км на захід від залізниці; 0,2 км на 

південний схід від кургану № 7302-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7302/2-Дп 

26.  Курган № 9014 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,2 км на схід від центру села, між вул. 

Горького та вул. Солнцева, на городах 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9014-Дп 

27.  Курган № 9015 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на північний захід від центра села, 

на кладовищі по вул. Ковпака 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9015-Дп 

28.  Курган № 9016 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на північний захід від центра села, 

між вул. Вишнева та вул. Ковпака, на 

городах 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9016-Дп 



 4 

29.  Курган № 9017 ІІІ – І тис. до н. е. 

5,25 км на північний захід від центра села, 

1,6 км на південний захід від впадіння р. 

Мала Тернівка в р. Самара, на дюнному 

підвищенні в заплаві лівого берегу р. 

Самара 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9017-Дп 

30.  Курган № 9018 ІІІ – І тис. до н. е. 

6 км на північний захід від центра села, 2,4 

км на південний захід від впадіння р. Мала 

Тернівка в р. Самара, на дюнному 

підвищенні в заплаві лівого берегу р. 

Самара 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9018-Дп 

31.  Курган № 9019 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,2 км на південний схід від центра села, на 

дюнному підвищенні в заплаві лівого 

берегу р. Самара 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9019-Дп 

   с. Морозівське    

32.  Курган № 2578 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південь від південно-західної 

частини села, 0,25 км на захід від дороги 

Вербки – Морозівське, 0,1 км на захід від 

меліораційного басейну 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2578-Дп 

33.  Курган № 2580 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на південний захід від південно-

західної околиці села, 1 км на схід від 

залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2580-Дп 

34.  Курган № 2582 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний захід від південно-

західної околиці села, 0,75 км на схід від 

залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2482-Дп 

 
Курганна група 

№ 2583 
ІІІ – І тис. до н. е. 

0,3 км на південь від південно-західної 

околиці села, 0,35-0,5 км на схід від 

залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2583-Дп 

35.  Курган № 2583-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,3 км на південь від південно-західної 

околиці села, 0,35 км на схід від залізниці; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2583/1-Дп 

36.  Курган № 2583-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,3 км на південь від південно-західної 

околиці села, 0,5 км на схід від залізниці; 

0,15 км на південний схід від кургану 

№2581-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2583/2-Дп 

37.  Курган № 2584 ІІІ – І тис. до н. е. 
0,75 км на південний захід від центру села, 

на кладовищі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2584-Дп 

 
Курганна група 

№ 2585 
ІІІ – І тис. до н. е. 

0,5 км на південь від центру села, 0,5 км на 

схід від залізниці, західніше дороги Вербки 

– Морозівське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2585-Дп 
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38.  Курган № 2585-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,5 км на південь від центру села, 0,5 км на 

схід від залізниці, західніше дороги Вербки 

– Морозівське; домінуючий курган у 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2585/1-Дп 

39.  Курган № 2585-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,5 км на південь від центру села, 0,5 км на 

схід від залізниці, західніше дороги Вербки 

– Морозівське; 0,1 км на південний схід від 

кургану №2585-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2585/2-Дп 

40.  Курган № 2585-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,5 км на південь від центру села, 0,5 км на 

схід від залізниці, західніше дороги Вербки 

– Морозівське; 0,3 км на південний схід від 

кургану №2585-1, 0,05 км на північний 

захід від кургану №2585-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2585/3-Дп 

41.  Курган № 2585-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,5 км на південь від центру села, 0,5 км на 

схід від залізниці, західніше дороги Вербки 

– Морозівське; 0,35 км на південний схід 

від кургану №2585-1, 0,05 км на південний 

схід від кургану №2585-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2585/4-Дп 

42.  Курган № 2586 ІІІ – І тис. до н. е. східна околиця села, на кладовищі 
Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2586-Дп 

43.  Курган № 2587 ІІІ – І тис. до н. е. 
1 км на схід від центру села, 0,3 км на схід 

від дороги Вербки – Морозівське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2587-Дп 

44.  Курган № 2588 ІІІ – І тис. до н. е. 

північно-західна околиця села, 0,1 км на 

захід від дороги Вербки – Морозівське, на 

приватному подвір’ї 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2588-Дп 

45.  Курган № 2589 ІІІ – І тис. до н. е. 
північна околиця села, східніше дороги 

Вербки – Морозівське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2589-Дп 

 
Курганна група 

№ 2590 
ІІІ – І тис. до н. е. 3 км на схід від центру села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2590-Дп 

46.  Курган № 2590-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від центру села; на південному 

сході змикається полами  з курганом 

№2590-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2590/1-Дп 

47.  Курган № 2590-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
3 км на схід від центру села; домінуючий 

курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2590/2-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№ 7301 

ІІІ – І тис. до н. е. 
1 км на південний захід від південно-

західної околиці села, західніше залізниці 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7301-Дп 
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48.  Курган № 7301-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від південно-

західної околиці села, західніше залізниці; 

0,15 км на південний схід від кургану 

№7301-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7301/1-Дп 

49.  Курган № 7301-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від південно-

західної околиці села, західніше залізниці; 

0,15 км на північний захід від кургану 

№7301-1, 0,15 км на південний схід від 

кургану №7301-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7301/2-Дп 

50.  Курган № 7301-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від південно-

західної околиці села, західніше залізниці; 

0,15 км на північний схід від кургану 

№7301-2, 0,1 км на захід від кургану 

№7301-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7301/3-Дп 

51.  Курган № 7301-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від південно-

західної околиці села, західніше залізниці; 

0,1 км на південний захід від кургану 

№7301-6, на південному сході змикається 

полами з курганом №7301-5 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7301/4-Дп 

52.  Курган № 7301-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від південно-

західної околиці села, західніше залізниці; 

0,1 км на південний захід від кургану 

№7301-6, на північному заході змикається 

полами з курганом №7301-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7301/5-Дп 

53.  Курган № 7301-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від південно-

західної околиці села, західніше залізниці; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7301/6-Дп 

 
Курганна група 

№ 9020 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від центру села, за 0,5 км на 

північ від шламовідстійника у б. 

Стуканова, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9020-Дп 

54.  Курган № 9020-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від центру села, за 0,5 км на 

північ від шламовідстійника у б. 

Стуканова, на ріллі; домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9020/1-Дп 
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55.  Курган № 9020-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від центру села, за 0,5 км на 

північ від шламовідстійника у б. 

Стуканова, на ріллі; 0,03 км на південний 

схід від кургану №9020-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9020/2-Дп 

   с. Нові Вербки    

 
Курганна група 

№2579 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села, 

поруч з басейном, 0,5-0,9 км на схід від 

залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2579-Дп 

56.  Курган № 2579-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села, 

поруч з басейном, 0,5 км на схід від 

залізниці; 0,2 км на південний захід від 

кургану №2579-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2579/1-Дп 

57.  Курган № 2579-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села, 

поруч з басейном, 0,65 км на схід від 

залізниці; 0,05 км на південний захід від 

кургану №2579-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2579/2-Дп 

58.  Курган № 2579-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села, 

поруч з басейном, 0,7 км на схід від 

залізниці; домінуючий курган в курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2579/3-Дп 

59.  Курган № 2579-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села, 

поруч з басейном, 0,9 км на схід від 

залізниці; 0,2 км на схід від кургану 

№2579-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2579/4-Дп 

60.  Курган № 7145 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,75 км на захід від центру села, 0,25 км на 

схід та захід від гілок залізниці 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7145-Дп 

61.  Курган № 7197 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на північний захід від центру села, 1 

км на захід від дороги Вербки – 

Морозівське 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7197-Дп 

   Карабинівська сільська рада    

   с. Карабинівка    

62.  Курган № 2535 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на північний схід від умовного центру 

села, біля північної околиці села, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2535-Дп 

63.  Курган № 2536 ІІІ – І тис. до н. е. 
північна околиця села, в північній частині 

кладовища 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2536-Дп 

64.  Курган № 6462 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на південний схід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6462-Дп 
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65.  Курган № 6463 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,75 км на південь від умовного центру 

села; 0,25 км на північ від залізниці; 

південна околиця села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6463-Дп 

66.  Курган № 6464 ІІІ – І тис. до н. е. 3,4 км на північ від умовного центру села 
Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6464-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 6465 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від умовного центру 

села, 0,75 км на схід від польової дороги 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6465-Дп 

67.  Курган № 6465-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від умовного центру 

села, 0,75 км на схід від польової дороги; 

0,1 км на південний захід від кургану № 

6465-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6465/1-Дп 

68.  Курган № 6465-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від умовного центру 

села, 0,75 км на схід від польової дороги; 

0,03 км на південний захід від кургану № 

6465-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6465/2-Дп 

69.  Курган № 6465-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від умовного центру 

села, 0,75 км на схід від польової дороги; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6465/3-Дп 

70.  Курган № 6465-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від умовного центру 

села, 0,75 км на схід від польової дороги; 

0,05 км на південний схід від кургану № 

6465-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6465/4-Дп 

71.  Курган № 6466 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від умовного центру села, 

0,1 км на південь від траси Павлоград – 

Дніпро 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6466-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 6467 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на північний схід від умовного 

центру села, північна околиця села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6467-Дп 

72.  Курган № 6467-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на північний схід від умовного 

центру села, північна околиця села; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6467/1-Дп 

73.  Курган № 6467-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на північний схід від умовного 

центру села, північна околиця села; 0,1 км 

на південь від кургану № 6467-1, з заходу 

злитий насипом з курганом № 6467-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6467/2-Дп 

74.  Курган № 6467-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на північний схід від центру села, 

північна околиця села; 0,1 км на південь 

від кургану № 6467-1, зі сходу злитий 

насипом з курганом № 6467-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6467/3-Дп 

75.  Курган № 6999 ІІІ – І тис. до н. е. 

південно-східна околиця села, 0,25 км на 

схід від школи та стадіону, в межах 

приватної садиби 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6999-Дп 
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Курганна група  

№ 7000 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від умовного 

центру села, 0,75 км на північ від залізниці 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7000-Дп 

76.  Курган № 7000-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від умовного 

центру села, 0,75 км на північ від залізниці; 

0,02 км на захід від кургану № 7000-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7000/1-Дп 

77.  Курган № 7000-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від центру села, 

0,75 км на північ від залізниці; домінуючий 

курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7000/2-Дп 

78.  Курган № 7000-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від умовного 

центру села, 0,75 км на північ від залізниці; 

0,02 км на схід від кургану № 7000-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7000/3-Дп 

79.  Курган № 7000-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від умовного 

центру села, 0,75 км на північ від залізниці; 

злитий насипом з курганом № 7000-2 з 

південного сходу  

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7000/4-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 7001 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південний захід від умовного 

центру села, 0,75 км на північ від залізниці 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7001-Дп 

80.  Курган № 7001-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південний захід від умовного 

центру села, 0,75 км на північ від залізниці; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7001/1-Дп 

81.  Курган № 7001-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південний захід від умовного 

центру села, 0,75 км на північ від залізниці; 

0,1 км на південний схід від кургану № 

7001-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7001/2-Дп 

82.  Курган № 7001-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південний захід від умовного 

центру села, 0,75 км на північ від залізниці; 

0,13 км на північний схід від кургану № 

7001-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7001/3-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 7002 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на захід від умовного центру села; 

біля західної околиці села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7002-Дп 

83.  Курган № 7002-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на захід від умовного центру села; 

біля західної околиці села, 0,2 км на захід 

від кургану № 7002-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7002/1-Дп 

84.  Курган № 7002-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на захід від умовного центру села; 

біля західної околиці села, 0,2 км на схід 

від кургану № 7002-1, 0,02 км на захід від 

кургану №7002-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7002/2-Дп 

85.  Курган № 7002-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на захід від умовного центру села; 

біля західної околиці села, 0,02 км на схід 

від кургану №7002-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7002/3-Дп 
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Могильник 

курганний 

№ 7003 

ІІІ – І тис. до н. е. 
1,25 км на північний схід від умовного 

центру села, північно-східна околиця села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7003-Дп 

86.  Курган № 7003-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,25 км на північний схід від умовного 

центру села, північно-східна околиця села; 

0,05 км на північ від кургану № 7003-3, на 

півдні злитий полами насипу з курганом № 

7003-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7003/1-Дп 

87.  Курган № 7003-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,25 км на північний схід від умовного 

центру села, північно-східна околиця села; 

на півночі злитий полами насипу з 

курганом № 7003-1, на південному сході 

злитий полами насипу з курганом № 7003-

3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7003/2-Дп 

88.  Курган № 7003-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,25 км на північний схід від умовного 

центру села, північно-східна околиця села; 

домінуючий курган в могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7003/3-Дп 

89.  Курган № 7003-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,25 км на північний схід від умовного 

центру села, північно-східна околиця села; 

0,05 км на північний схід від кургану № 

7003-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7003/4-Дп 

90.  Курган № 7003-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,25 км на північний схід від умовного 

центру села, північно-східна околиця села; 

0,2 км на північний схід від кургану 

№7003-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7003/5-Дп 

91.  Курган № 7005 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,6 км на північний схід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7005-Дп 

92.  Курган № 7006 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північ від умовного центру села; 

0,1 км на захід від ґрунтової дороги 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7006-Дп 

93.  Курган № 7007 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,2 км на північ від умовного центру села, 

на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7007-Дп 

 

 

Могильник 

курганний 

№ 7008 

ІІІ – І тис. до н. е. 
2,75 км на північний схід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7008-Дп 

94.  Курган № 7008-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний схід від умовного 

центру села; домінуючий курган в 

могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7008/1-Дп 

95.  Курган № 7008-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний схід від умовного 

центру села; 0,05 км на південний схід від 

кургану № 7008-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7008/2-Дп 
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96.  Курган № 7008-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний схід від умовного 

центру села; 0,05 км на схід від кургану № 

7008-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7008/3-Дп 

97.  Курган № 7008-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний схід від умовного 

центру села; 0,1 км на схід від кургану № 

7008-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7008/4-Дп 

98.  Курган № 7008-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний схід від умовного 

центру села; 0,15 км на схід від кургану № 

7008-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7008/5-Дп 

99.  Курган № 7008-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний схід від умовного 

центру села; 0,2 км на південний схід від 

кургану № 7008-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7008/6-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 7009 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,1 км на північний схід від умовного 

центру села, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7009-Дп 

100.  Курган № 7009-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,1 км на північний схід від умовного 

центру села, на ріллі; 0,02 км на північ від 

кургану № 7009-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7009/1-Дп 

101.  Курган № 7009-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,1 км на північний схід від умовного 

центру села, на ріллі; домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7009/2-Дп 

102.  Курган № 7010 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на північний схід від умовного 

центру села; на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7010-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 7011 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північ від умовного центру села, 

0,1 км на захід від польової дороги 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7011-Дп 

103.  Курган № 7011-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північ від умовного центру села, 

0,1 км на захід від польової дороги; з 

західної сторони від кургану № 7011-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7011/1-Дп 

104.  Курган № 7011-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північ від умовного центру села, 

0,1 км на захід від польової дороги; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7011/2-Дп 

105.  Курган № 7012 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на північ від умовного центру села; 

0,4 км на захід від польової дороги 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7012-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 7013 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,1 км на північ від умовного центру села; 

0,2-0,3 км на схід від польової дороги 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7013-Дп 

106.  Курган № 7013-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,1 км на північ від умовного центру села; 

0,2 км на схід від польової дороги; 0,1 км 

на північний захід від кургану № 7013-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7013/1-Дп 

107.  Курган № 7013-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,1 км на північ від умовного центру села; 

0,3 км на схід від польової дороги; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7013/2-Дп 

108.  Курган № 7014 ІІІ – І тис. до н. е. 
4 км на північ від умовного центру села, на 

ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7014-Дп 
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109.  Курган № 7015 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,2 км на північний захід від умовного 

центру села, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7015-Дп 

110.  Курган № 7016 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на північний захід від умовного 

центру села, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7016-Дп 

111.  Курган № 7017 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний захід від умовного 

центру села, на залуженні 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7017-Дп 

112.  Курган № 7018 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,6 км на північний захід від умовного 

центру села, на залуженні 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7018-Дп 

113.  Курган № 7019 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,1 км на північний захід від умовного 

центру села, на залуженні 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7019-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 7020 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,7 км на північний захід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7020-Дп 

114.  Курган № 7020-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,7 км на північний захід від умовного 

центру села; домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7020/1-Дп 

115.  Курган № 7020-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,7 км на північний захід від умовного 

центру села; 0,1 км на схід від кургану № 

7020-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7020/2-Дп 

 

 

Могильник 

курганний 

№ 7021 

ІІІ – І тис. до н. е. 
4,2 км на північний захід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7021-Дп 

116.  Курган № 7021-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний захід від умовного 

центру села; домінуючий курган в 

могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7021/1-Дп 

117.  Курган № 7021-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний захід від умовного 

центру села; 0,02 км на південь від кургану 

№ 7021-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7021/2-Дп 

118.  Курган № 7021-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний захід від умовного 

центру села; 0,2 км на схід від кургану № 

7021-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7021/3-Дп 

119.  Курган № 7021-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний захід від умовного 

центру села; 0,2 км на схід від кургану № 

7021-1, з південного заходу злитий полою 

насипу з курганом № 7021-5 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7021/4-Дп 

120.  Курган № 7021-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний захід від умовного 

центру села; 0,2 км на схід від кургану № 

7021-1; з північного сходу злитий полою 

насипу з курганом № 7021-4, з південного 

заходу злитий полою насипу з курганом № 

7021-6 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7021/5-Дп 
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121.  Курган № 7021-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний захід від умовного 

центру села; 0,2 км на південний схід від 

кургану № 7021-1; з північного сходу 

злитий полою насипу з курганом № 7021-5 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7021/6-Дп 

122.  Курган № 7021-7 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний захід від умовного 

центру села; 0,35 км на південний схід від 

кургану № 7021-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7021/7-Дп 

 

 

Могильник 

курганний 

№ 7023 

ІІІ – І тис. до н. е. 

4,3 км на північний захід від умовного 

центру села, на межі земель 

Новомосковського району, розташовані 

купчасто 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7023-Дп 

123.  Курган № 7023-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,3 км на північний захід від умовного 

центру села, на межі земель 

Новомосковського району; 0,2 км на 

північний схід від кургану № 7023-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7023/1-Дп 

124.  Курган № 7023-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,3 км на північний захід від умовного 

центру села, на межі земель 

Новомосковського району; домінуючий 

курган в могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7023/2-Дп 

125.  Курган № 7023-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,3 км на північний захід від умовного 

центру села, на межі земель 

Новомосковського району; на півночі 

злитий полою насипу з курганом № 7023-2, 

на південному сході злитий полою насипу 

з курганом № 7023-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7023/3-Дп 

126.  Курган № 7023-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,3 км на північний захід від умовного 

центру села, на межі земель 

Новомосковського району; на північному 

заході злитий полою насипу з курганом № 

7023-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7023/4-Дп 

127.  Курган № 7023-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,3 км на північний захід від умовного 

центру села, на межі земель 

Новомосковського району; 0,03 км на 

південний захід від кургану № 7023-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7023/5-Дп 

128.  Курган № 7024 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від умовного 

центру села, 0,3 км на південь від траси 

Павлоград – Дніпро, у лісосмузі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7024-Дп 

   с. Лиманське    

 
Могильник 

курганний 

№ 2537 

ІІІ – І тис. до н. е. 

1-1,5 км на схід від умовного центру села, 

розтягнуті ланцюжком з північного сходу 

до південного заходу протягом 0,5 км на 

однаковій відстані один від одного 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2537-Дп 
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129.  Курган № 2537-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на схід від умовного центру села, 0,35 

км на південний захід від кургану № 2537-

4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2537/1-Дп 

130.  Курган № 2537-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,1 км на схід від умовного центру села, 0,3 

км на південний захід від кургану № 2537-

4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2537/2-Дп 

131.  Курган № 2537-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на схід від умовного центру села, 

0,15 км на південний захід від кургану № 

2537-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2537/3-Дп 

132.  Курган № 2537-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,35 км на північний схід від умовного 

центру села; домінуючий насип в 

могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2537/4-Дп 

133.  Курган № 2537-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний схід від умовного 

центру села, 0,15 км на північний схід від 

кургану № 2537-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2537/5-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 2538 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на північ від умовного центру села, по 

обидва боки дороги Лиманське – 

Новоолександрівське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2538-Дп 

134.  Курган № 2538-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на північ від умовного центру села; 

західніше дороги Лиманське – 

Новоолександрівське, 0,03 км на північний 

захід від кургану № 2538-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2538/1-Дп 

135.  Курган № 2538-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на північ від умовного центру села; 

західніше дороги Лиманське – 

Новоолександрівське, домінуючий курган 

в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2538/2-Дп 

136.  Курган № 2538-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на північ від умовного центру села; 

східніше дороги Лиманське – 

Новоолександрівське, 0,1 км на південний 

схід від кургану № 2538-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2538/3-Дп 

137.  Курган № 6988 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,3 км на південний захід від умовного 

центру села; 0,25 км на північний схід від 

кладовища та на схід від балки Тоздори 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6988-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 6989 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на південний захід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6989-Дп 

138.  Курган № 6989-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на південний захід від умовного 

центру села; домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6989/1-Дп 

139.  Курган № 6989-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на південний захід від умовного 

центру села; 0,1 км на схід від кургану № 

6989-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6989/2-Дп 
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140.  Курган № 6990 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,25 км на захід від умовного центру села; 

1 км на схід від балки Широка, північна 

частина кургану в лісосмузі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6990-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 6991 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північний захід від умовного 

центру села, 0,5 км на схід від балки; 

розтягнуті ланцюжком з півдня до півночі 

протягом 0,3 км 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6991-Дп 

141.  Курган № 6991-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північний захід від умовного 

центру села, 0,5 км на схід від балки; 0,2 км 

на північний захід від кургану № 6991-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6991/1-Дп 

142.  Курган № 6991-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північний захід від умовного 

центру села, 0,5 км на схід від балки; 0,15 

км на північний захід від кургану № 6991-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6991/2-Дп 

143.  Курган № 6991-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північний захід від умовного 

центру села, 0,5 км на схід від балки; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6991/3-Дп 

144.  Курган № 6991-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північний захід від умовного 

центру села, 0,5 км на схід від балки; 0,05 

км на південний схід від кургану № 6991-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6991/4-Дп 

145.  Курган №9044 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,75 км на захід від центру села, 0,1 км на 

північ від ґрунтової дороги, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9044-Дп 

 
Курганна група  

№9084 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північ від центру села, 0,05-0,1 км 

на захід від лісосмуги, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9084-Дп 

146.  Курган №9084-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північ від центру села, 0,1 км на 

захід від лісосмуги, на ріллі; домінуючий 

курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9084/1-Дп 

147.  Курган №9084-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північ від центру села, 0,05 км на 

захід від лісосмуги, на ріллі; 0,1 км на 

північний схід від кургану № 9084-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9084/2-Дп 

   с. Новоолександрівське    

148.  Курган № 2540 ІІІ – І тис. до н. е. 
північна околиця села, напроти приватних 

будинків, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2540-Дп 

 

 
Курганна група 

№ 2541 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2541-Дп 
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149.  Курган № 2541-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від умовного 

центру села; 0,15 км на північ від кургану 

№ 2541-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2541/1-Дп 

150.  Курган № 2541-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від умовного 

центру села; 0,15 км на південь від кургану 

№ 2541-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2541/2-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 2542 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,35 км на південний схід від умовного 

центру села; 0,7 – 1,1 км на схід від 

південної частини села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2542-Дп 

151.  Курган № 2542-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південний схід від умовного 

центру села; 0,7 км на схід від південної 

частини села; 0,25 км на південний захід 

від кургану № 2542-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2542/1-Дп 

152.  Курган № 2542-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,35 км на південний схід від умовного 

центру села; 0,9 км на схід від південної 

частини села; зі сходу злитий насипом з 

курганом № 2542-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2542/2-Дп 

153.  Курган № 2542-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,35 км на південний схід від умовного 

центру села; 1 км на схід від південної 

частини села; домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2542/3-Дп 

154.  Курган № 2542-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,35 км на південний схід від умовного 

центру села; 1,1 км на схід від південної 

частини села; 0,02 км на північний схід від 

кургану № 2542-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2542/4-Дп 

155.  Курган № 6992 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,6 км на південний схід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6992-Дп 

 

 
Курганна група  

№ 6993 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,8 км на південний схід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6993-Дп 

156.  Курган № 6993-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,8 км на південний схід від умовного 

центру села; домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6993/1-Дп 

157.  Курган № 6993-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,8 км на південний схід від умовного 

центру села; 0,05 км на схід від кургану № 

6993-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6993/2-Дп 

158.  Курган № 6994 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,25 км на південний схід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6994-Дп 

159.  Курган № 6995 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,6 км на північний захід від умовного 

центру села; 0,1 км на північ від школи, на 

ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6995-Дп 

160.  Курган № 6996 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,35 км на південний захід від умовного 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6996-Дп 
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   Новодачинська сільська рада    

   с. Нова Дача    

161.  Курган № 2700 ІІІ – І тис. до н. е. 

західна околиця села, в заплаві р. Тернівки, 

0,1 км на захід від дороги Нова Дача – 

Богданівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2700-Дп 

 
Курганна група  

№ 2701 
ІІІ – І тис. до н. е. 

0,5 км на захід від центру села, біля 

господарського двору, 0,25 км на схід від р. 

Тернівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2701-Дп 

162.  Курган № 2701-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,5 км на захід від центру села, біля 

господарського двору, 0,25 км на схід від р. 

Тернівка; 0,07 км на північний захід від 

кургану № 2701-2  

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2701/1-Дп 

163.  Курган № 2701-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,5 км на захід від центру села, біля 

господарського двору, 0,25 км на схід від р. 

Тернівка; домінуючий курган у складі 

курганної групи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2701/2-Дп 

164.  Курган № 2702 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на схід від центру села, 0,1 км на 

північ від ґрунтової дороги; 0,5 км на 

південний захід від дамби ставка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2702-Дп 

 
Курганна група  

№ 2703 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний схід від центру села, 

0,75 км на північ від балки 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2703-Дп 

165.  Курган № 2703-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний схід від центру села, 

0,75 км на північ від балки; домінуючий 

курган у складі курганної групи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2703/1-Дп 

166.  Курган № 2703-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний схід від центру села, 

0,75 км на північ від балки; 0,05 км на 

південний схід від кургану № 2703-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2703/2-Дп 

 
Курганна група  

№ 2704 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,3 км на південний схід від центру села, 

0,75 км на північ від балки 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2704-Дп 

167.  Курган № 2704-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,3 км на південний схід від центру села, 

0,75 км на північ від балки; 0,05 км на 

північний захід від кургану № 2704-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2704/1-Дп 

168.  Курган № 2704-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,3 км на південний схід від центру села, 

0,75 км на північ від балки; домінуючий 

курган у складі курганної групи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2704/2-Дп 

169.  Курган № 2705 ІІІ – І тис. до н. е. 2,5 км на південь від центру села 
Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2705-Дп 
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Могильник 

курганний  

№ 2706 

ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на південь від центру села, 

розташовані купчасто 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2706-Дп 

170.  Курган № 2706-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південь від центру села; 

домінуючий курган в могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2706/1-Дп 

171.  Курган № 2706-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на південь від центру села; 0,05 км 

на південь від кургану №2706-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2706/2-Дп 

172.  Курган № 2706-3 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на південь від центру села; 0,05 км 

на південний схід від кургану №2706-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2706/3-Дп 

173.  Курган № 2706-4 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на південь від центру села; 0,05 км 

на південний схід від кургану №2706-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2706/4-Дп 

174.  Курган № 2706-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південь від центру села; 0,07 км 

на південний схід від кургану №2706-3, 

0,05 км на південний захід від кургану 

№2706-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2706/5-Дп 

175.  Курган № 2707 ІІІ – І тис. до н. е. 3,5 км на південний схід від центру села 
Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2707-Дп 

 
Курганна група  

№ 2708 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південний захід від центру села, 

0,3 км на південний схід від дороги Нова 

Дача – Богданівка, насипи злиті полами 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2708-Дп 

176.  Курган № 2708-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південний захід від центру села, 

0,3 км на південний схід від дороги Нова 

Дача – Богданівка; на півдні злитий 

насипом з курганом 2708-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2708/1-Дп 

177.  Курган № 2708-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південний захід від центру села, 

0,3 км на південний схід від дороги Нова 

Дача – Богданівка; на півночі злитий 

насипом з курганом 2708-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2708/2-Дп 

 
Курганна група  

№ 7184 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру села, східніше 

господарчих дворів, на старому кладовищі 

та на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7184-Дп 

178.  Курган № 7184-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру села, східніше 

господарчих дворів, на старому кладовищі; 

домінуючий курган у складі курганної 

групи 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7184/1-Дп 
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179.  Курган № 7184-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру села, східніше 

господарчих дворів, на ріллі; 0,15 км на 

схід від кургану №7184-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7184/2-Дп 

180.  Курган №7185 ІІІ – І тис. до н. е. 2,25 км на південь від центру села, на ріллі 
Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7185-Дп 

181.  Курган № 7186 ІІІ – І тис. до н. е. 
північна околиця села, 0,25 км на захід від 

дороги Нова Дача – Кохівка 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7186-Дп 

182.  Курган № 7191 ІІІ – І тис. до н. е. 
0,5 км на схід від центру села, східна 

околиця села, на кладовищі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7191-Дп 

183.  Курган № 9034 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на схід від центру села, північніше 

ґрунтової дороги, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9034-Дп 

  
 

с. Кохівка 
   

 
Курганна група  

№ 2693 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,2 км на південний схід від центру села, 

0,5 км на північ від балки, 0,2 км на захід 

від меліораційного басейну 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2693-Дп 

184.  Курган № 2693-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,2 км на південний схід від центру села, 

0,5 км на північ від балки, 0,2 км на захід 

від меліораційного басейну; 0,07 км на 

північ від кургану №2693-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2693/1-Дп 

185.  Курган № 2693-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,2 км на південний схід від центру села, 

0,5 км на північ від балки, 0,2 км на захід 

від меліораційного басейну; домінуючий 

курган у складі курганної групи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2693/2-Дп 

 
Курганна група  

№ 2694 
ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний схід від центру села, 

біля межі земель Харківської області 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2694-Дп 

186.  Курган № 2694-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний схід від центру села, 

біля межі земель Харківської області; 

домінуючий курган у складі курганної 

групи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2694/1-Дп 

187.  Курган № 2694-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,2 км на північний схід від центру села, 

біля межі земель Харківської області; 0,05 

км на південний схід від кургану №2694-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2694/2-Дп 

188.  Курган № 2695 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,75 км на північний схід від центру села, 

на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2695-Дп 

 
Курганна група  

№ 2696 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний схід від центру села, 

частково у лісосмузі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2696-Дп 
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189.  Курган № 2696-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на північний схід від центру села, 

частково у лісосмузі;  

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2696/1-Дп 

190.  Курган № 2696-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на північний схід від центру села, на 

ріллі; 0,02 км на захід від кургану № 2696-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2696/2-Дп 

191.  Курган № 2696-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний схід від центру села, на 

ріллі; 0,05 км на південь від кургану № 

2696-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2696/3-Дп 

192.  Курган № 2697 ІІІ – І тис. до н. е. 
1 км на схід від центру села, біля 

господарчого двору 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2697-Дп 

193.  Курган № 2698 ІІІ – І тис. до н. е. 

північна околиця села, в заплаві р. 

Тернівка, західніше повороту дороги 

Кохівка – Мар’ївка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2698-Дп 

194.  Курган № 2699 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південний захід від центру села, 

західніше дороги Нова Дача – Кохівка, в 

заплаві р. Тернівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2699-Дп 

 
Курганна група  

№ 7187 
ІІІ – І тис. до н. е. 

південно-західна околиця села, на 

кладовищі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7187-Дп 

195.  Курган № 7187-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

південно-західна околиця села, на 

кладовищі; домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7187/1-Дп 

196.  Курган № 7187-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

південно-західна околиця села, на 

кладовищі; 0,05 км на південь від кургану 

№ 7187-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7187/2-Дп 

 
Курганна група 

№ 7188 
ІІІ – І тис. до н. е. 

західна околиця села, на лівому березі р. 

Тернівка 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7188-Дп 

197.  Курган № 7188-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

західна околиця села, на лівому березі р. 

Тернівка; 0,15 км на північний схід від 

кургану №7188-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7188/1-Дп 

198.  Курган № 7188-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

західна околиця села, на лівому березі р. 

Тернівка; 0,01 км на північний схід від 

кургану №7188-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7188/2-Дп 

199.  Курган № 7188-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

західна околиця села, на лівому березі р. 

Тернівка; домінуючий курган у складі 

курганної групи 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7188/3-Дп 

200.  Курган № 7189 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на схід від центру села, 0,1 км на 

південь від лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7189-Дп 

 
Курганна група 

№ 7190 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від центру села, 0,5 км на 

північ від невеликої балки 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7190-Дп 
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201.  Курган № 7190-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від центру села, 0,5 км на 

північ від невеликої балки; з північного-

сходу злитий насипом з курганом №7190-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7190/1-Дп 

202.  Курган № 7190-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від центру села, 0,5 км на 

північ від невеликої балки; з південного-

заходу злитий насипом з курганом №7190-

1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7190/2-Дп 

203.  Курган № 7190-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від центру села, 0,5 км на 

північ від невеликої балки; 0,03 км на 

північний схід від кургану №7190-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7190/3Дп 

 
Курганна група 

№ 9033 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний схід від центру села, у 

лісосмузі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9033-Дп 

204.  Курган № 9033-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний схід від центру села, у 

лісосмузі; 0,05 км на південний схід від 

кургану 9033-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9033/1-Дп 

205.  Курган № 9033-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний схід від центру села, у 

лісосмузі; 0,05 км на північний захід від 

кургану 9033-1, 0,05 км на південь від 

кургану №9033-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9033/2-Дп 

206.  Курган № 9033-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний схід від центру села, у 

лісосмузі; 0,05 км на північ від кургану 

№9033-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9033/3Дп 

   Новоруська сільська рада    

   с. Нова Русь    

 
Могильник 

курганний 

№ 2735 

ІІІ – І тис. до н. е. 

північна околиця села, 0,1 км на північ від 

кладовища, розтягнуті вздовж ґрунтової 

дороги 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2735-Дп 

207.  Курган № 2735-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

північна околиця села, 0,1 км на північ від 

кладовища, біля ґрунтової дороги; 0,02 км 

на північ від кургану 2735-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2735/1-Дп 

208.  Курган № 2735-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

північна околиця села, 0,1 км на північ від 

кладовища, біля ґрунтової дороги; 0,02 км 

на південь від кургану 2735-1, 0,03 км на 

захід від кургану 2735-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2735/2-Дп 

209.  Курган № 2735-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

північна околиця села, 0,1 км на північ від 

кладовища, біля ґрунтової дороги; 0,02 км 

на північний захід від кургану 2735-4, 0,03 

км на схід від кургану 2735-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2735/3-Дп 
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210.  Курган № 2735-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

північна околиця села, 0,1 км на північ від 

кладовища, біля ґрунтової дороги; 

домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2735/4-Дп 

211.  Курган № 2735-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

північна околиця села, 0,1 км на північ від 

кладовища, біля ґрунтової дороги; 0,02 км 

на південний схід від кургану 2735-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2735/5-Дп 

212.  Курган № 2736 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,1 км на схід від центру села; у заплаві р. 

Тернівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2736-Дп 

213.  Курган № 2737 ІІІ – І тис. до н. е. 2 км на північний захід від центру села 
Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2737-Дп 

 
Курганна група 

№ 2738 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 0,5 

км на північ від дороги Вербки – Нова Русь 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2738-Дп 

214.  Курган № 2738-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 0,5 

км на північ від дороги Вербки – Нова 

Русь; домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2738/1-Дп 

215.  Курган № 2738-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 0,5 

км на північ від дороги Вербки – Нова 

Русь; 0,05 км на південний захід від 

кургану 2738-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2738/2-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№ 2739 

ІІІ – І тис. до н. е. 
3 км на захід від центру села, по обидва 

боки від дороги Вербки – Нова Русь 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2739-Дп 

216.  Курган № 2739-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,05 км на 

захід  від дороги Вербки – Нова Русь; 0,3 

км на захід від кургану 2739-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2739/1-Дп 

217.  Курган № 2739-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,2 км на схід 

від дороги Вербки – Нова Русь; 0,1 км на 

захід від кургану №2739-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2739/2-Дп 

218.  Курган № 2739-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,3 км на схід 

від дороги Вербки – Нова Русь; 

домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2739/3-Дп 

219.  Курган № 2739-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,4 км на схід  

від дороги Вербки – Нова Русь; 0,15 км на 

захід від кургану №2739-3, зі сходу злитий 

насипом з курганом №2739-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2739/4-Дп 
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220.  Курган № 2739-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,45 км на 

схід  від дороги Вербки – Нова Русь; з 

заходу злитий насипом з курганом №2739-

4, 0,07 км на південний захід від кургану 

№2739-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2739/5-Дп 

221.  Курган № 2739-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,5 км на схід  

від дороги Вербки – Нова Русь; 0,07 км на 

північний схід від кургану №2739-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2739/6-Дп 

 
Курганна група 

№ 2741 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південний захід від центру села, 

0,1-0,15 км на захід від дороги Нова Русь–

Мар’ївка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2741-Дп 

222.  Курган № 2741-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південний захід від центру села, 

0,15 км на захід від дороги Нова Русь–

Мар’ївка; домінуючий курган в курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2741/1-Дп 

223.  Курган № 2741-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південний захід від центру села, 

0,1 км на захід від дороги Нова Русь–

Мар’ївка; 0,15 км на північний схід від 

кургану №2741-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2741/2-Дп 

224.  Курган № 2742 ІІІ – І тис. до н. е. 
1 км на південь від центру села; 0,1 км на 

захід від р. Тернівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2742-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№ 2743 

ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на південний схід від села; 1,1 км на 

схід від р. Тернівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2743-Дп 

225.  Курган № 2743-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від села; 1,1 км на 

схід від р. Тернівка; домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2743/1-Дп 

226.  Курган № 2743-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від села; 1,1 км на 

схід від р. Тернівка; 0,13 км на схід від 

кургану №2743-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2743/2-Дп 

227.  Курган № 2743-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від села; 1,1 км на 

схід від р. Тернівка; 0,13 км на південь від 

кургану №2743-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2743/3-Дп 

228.  Курган № 2743-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від села; 1,1 км на 

схід від р. Тернівка; 0,1 км на північ від 

кургану №2743-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2743/4-Дп 

229.  Курган № 2743-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від села; 1,1 км на 

схід від р. Тернівка; 0,13 км на північний 

схід від кургану №2743-1, 0,07 км на північ 

від кургану №2743-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2743/5-Дп 
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Курганна група  

№ 6972 
ІІІ – І тис. до н. е. 2,5 км на північ від центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6972-Дп 

230.  Курган № 6972-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північ від центру села; 0,02 км на 

північ від кургану №6972-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6972/1-Дп 

231.  Курган № 6972-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північ від центру села; 0,02 км на 

південь від кургану №6972-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6972/2-Дп 

232.  Курган № 6973 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,2 км на північний захід від центру села, 

0,1 км на південь від дороги Вербки – Нова 

Русь 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6973-Дп 

233.  Курган № 6974 ІІІ – І тис. до н. е. 6 км на захід від центру села 
Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6974-Дп 

   с. Зелене 
  

 
Могильник 

курганний  

№ 2728 

ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на захід від центру села, розтягнуті 

ланцюжком 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728-Дп 

234.  Курган № 2728-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на захід від центру села; 0,25 км на 

північ від кургану №2728-6, 0,05 км на 

північний захід від кургану №2728-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728/1-Дп 

235.  Курган № 2728-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на захід від центру села; 0,2 км на 

північ від кургану №2728-6, змикається на 

півдні полами  з курганом №2728-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728/2-Дп 

236.  Курган № 2728-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на захід від центру села; 0,18 км на 

північ від кургану №2728-6, змикається на 

півночі полами  з курганом №2728-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728/3-Дп 

237.  Курган № 2728-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на захід від центру села; 0,1 км на 

північний схід від кургану №2728-6, 0,02 

км на північ від кургану №2728-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728/4-Дп 

238.  Курган № 2728-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на захід від центру села; на півдні 

змикається полами насипу з курганом 

№2728-6, 0,02 км на південь від кургану 

№2728-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728/5-Дп 

239.  Курган № 2728-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на захід від центру села; 

домінуючий курган в могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728/6-Дп 

240.  Курган № 2728-7 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на захід від центру села; 0,05 км на 

південний захід від кургану №2728-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728/7-Дп 
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241.  Курган № 2728-8 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на захід від центру села; 0,1 км на 

південний захід від кургану №2728-6, 0,05 

км на південний захід від кургану №2728-7 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728/8-Дп 

242.  Курган № 2728-9 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на захід від центру села; 0,13 км на 

південний захід від кургану №2728-6, 0,03 

км на південний захід від кургану №2728-8 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2728/9-Дп 

243.  Курган № 2729 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

схилі вододілу, біля межі земель 

Харківської області 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2729-Дп 

244.  Курган № 2730 ІІІ – І тис. до н. е. південна околиця села 
Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2730-Дп 

 
Курганна група  

№ 2731 
ІІІ – І тис. до н. е. 1,2 км на південний захід від центру села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2731-Дп 

245.  Курган № 2731-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,2 км на південний захід від центру села; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2731/1-Дп 

246.  Курган № 2731-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний захід від центру села; 

0,23 км на південний схід від кургану 

№2731-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2731/2-Дп 

 
Курганна група  

№ 6971 
ІІІ – І тис. до н. е. 1,5 км на північний захід від центру села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6971-Дп 

247.  Курган № 6971-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на північний захід від центру села; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6971/1-Дп 

248.  Курган № 6971-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

0,05 км на південний захід від кургану № 

6971-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6971/2-Дп 

 
  

с. Мар’ївка 
   

 
Курганна група  

№ 2732 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2-3 км на південний захід від центру села; 

на корінному березі р. Тернівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2732-Дп 

249.  Курган № 2732-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від центру села; на 

корінному березі р. Тернівка; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2732/1-Дп 

250.  Курган № 2732-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від центру села; на 

корінному березі р. Тернівка; 0,2 км на 

північний схід від кургану № 2732-1, 0,07 

км на північний схід від кургану № 2732-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2732/2-Дп 
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251.  Курган № 2732-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від центру села; на 

корінному березі р. Тернівка; 0,15 км на 

північ від кургану № 2732-1, 0,07 км на 

південний захід від кургану № 2732-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2732/3-Дп 

252.  Курган № 2732-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний захід від центру села; на 

корінному березі р. Тернівка; 0,75 км на 

південний захід від кургану № 2732-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2732/4-Дп 

 
Курганна група 

№ 2733 
ІІІ – І тис. до н. е. 1,5 км на захід від центру села, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2733-Дп 

253.  Курган № 2733-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на захід від центру села, на ріллі; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2733/1-Дп 

254.  Курган № 2733-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на захід від центру села, на ріллі; 0,1 

км на північний схід від кургану № 2733-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2733/2-Дп 

 
Курганна група 

№ 2734 
ІІІ – І тис. до н. е. 2 км на південний захід від центру села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2734-Дп 

255.  Курган № 2734-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від центру села; 

0,25 км на південний захід від кургану № 

2734-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2734/1-Дп 

256.  Курган № 2734-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на південний захід від центру села; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2734/2-Дп 

257.  Курган № 2740 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,2 км на північний захід від центру села, 

біля господарського двору, у лісосмузі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2740-Дп 

 
Курганна група 

№ 2744 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2744-Дп 

258.  Курган № 2744-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на північний захід від центру села, на 

ріллі; домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2744/1-Дп 

259.  Курган № 2744-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

ріллі; злитий на півдні насипом з курганом 

№2744-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2744/2-Дп 

 
Курганна група  

№ 2749 
ІІІ – І тис. до н. е. 

4,5 км на північний захід від центру села, 

0,5 км на південь від дороги Вербки – Нова 

Русь 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2749-Дп 
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260.  Курган № 2749-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,5 км на північний захід від центру села, 

0,5 км на південь від дороги Вербки – Нова 

Русь; на півдні злитий насипом з курганом 

№2749-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2749/1-Дп 

261.  Курган № 2749-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,5 км на північний захід від центру села, 

0,5 км на південь від дороги Вербки – Нова 

Русь; домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2749/2-Дп 

262.  Курган № 2749-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,5 км на північний захід від центру села, 

0,5 км на південь від дороги Вербки – Нова 

Русь; 0,05 км на південний захід від 

кургану № 2749-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2749/3-Дп 

 
Курганна група  

№ 2750 
ІІІ – І тис. до н. е. 

7 км на північний захід від центру села, 0,3 

км на північ від дороги Вербки – Нова Русь 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2750-Дп 

263.  Курган № 2750-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

7 км на північний захід від центру села, 0,3 

км на північ від дороги Вербки – Нова 

Русь; домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2750/1-Дп 

264.  Курган № 2750-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

7 км на північний захід від центру села, 0,3 

км на північ від дороги Вербки – Нова 

Русь; 0,2 км на північний схід від кургану 

№ 2750-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2750/2-Дп 

265.  Курган № 2750-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

7 км на північний захід від центру села, 0,3 

км на північ від дороги Вербки – Нова 

Русь; 0,1 км на північний схід від кургану 

№ 2750-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2750/3-Дп 

266.  Курган № 2750-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

7 км на північний захід від центру села, 0,3 

км на північ від дороги Вербки – Нова 

Русь; 0,1 км на південь від кургану № 2750-

1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2750/4-Дп 

 
Курганна група  

№ 6975 
ІІІ – І тис. до н. е. 

4,4 км на північний захід від центру села; 

0,15-0,3 км на південь від дороги Вербки – 

Нова Русь 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6975-Дп 

267.  Курган № 6975-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,4 км на північний захід від центру села, 

0,15 км на південь від дороги Вербки – 

Нова Русь; 0,12 км на північ від кургану № 

6975-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6975/1-Дп 

268.  Курган № 6975-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,4 км на північний захід від центру села, 

0,3 км на південь від дороги Вербки – Нова 

Русь; домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6975/2-Дп 

   Поперечненська сільська рада    

   с. Поперечне    
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Курганна група  

№ 2746 
ІІІ – І тис. до н. е. 2 км на захід від центру села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2746-Дп 

269.  Курган № 2746-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на захід від центру села; зі сходу 

змикається краєм поли з курганом №2746-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2746/1-Дп 

270.  Курган № 2746-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на захід від центру села; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2746/2-Дп 

271.  Курган № 2746-3 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на захід від центру села; з півночі 

змикається краєм поли з курганом №2746-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2746/3-Дп 

272.  Курган № 7317 ІІІ – І тис. до н. е. 
1 км на південний схід від центру села, 

західніше від лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7317-Дп 

   с. Степ    

273.  Курган № 2745 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на південь від центру села, на 

вододілі б. Свідівок та б.Колодязна, на 

ріллі  

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2745-Дп 

 
Курганна група 

№ 7300 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на схід від центру села, 0,1 км на 

північ від автодороги Вербки – Нова Русь 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7300-Дп 

274.  Курган № 7300-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на схід від центру села, 0,1 км на 

північ від автодороги Вербки – Нова Русь; 

0,07 км на північ від кургану № 2746-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7300/1-Дп 

275.  Курган № 7300-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на схід від центру села, 0,1 км на 

північ від автодороги Вербки – Нова Русь; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7300/2-Дп 

276.  Курган № 7300-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на схід від центру села, 0,1 км на 

північ від автодороги Вербки – Нова Русь; 

0,05 км на південний схід від кургану № 

2746-1, 0,05 км на північний схід від 

кургану № 2746-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
7300/3-Дп 

   Привовчанська сільська рада    

   с. Привовчанське    

 
Курганна група 

№2570 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1-1,2 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська»; 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; 0,75 км на північний схід від 

залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2570-Дп 
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277.  Курган №2570-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська»; 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; 0,75 км на північний схід від 

залізниці; 0,2 км на південний захід від 

кургану №2570-3, на сході злитий насипом 

з курганом №2570-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2570/1-Дп 

278.  Курган №2570-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська»; 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; 0,75 км на північний схід від 

залізниці; 0,2 км на південний захід від 

кургану №2570-3, на заході злитий 

насипом з курганом №2570-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2570/2-Дп 

279.  Курган №2570-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська»; 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; 0,75 км на північний схід від 

залізниці; домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2570/3-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№2571 

ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», 1,5 км на захід від б. 

Свідівок 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2571-Дп 

280.  Курган №2571-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; 0,03 км на південь від кургану 

№2571-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2571/1-Дп 

281.  Курган №2571-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; 0,07 км на південь від кургану 

№2571-7, на заході злитий насипом з 

курганом №2571-3, на сході злитий 

насипом з курганом №2571-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2571/2-Дп 

282.  Курган №2571-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; 0,07 км на південь від кургану 

№2571-7, на заході злитий насипом з 

курганом №2571-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2571/3-Дп 

283.  Курган №2571-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; 0,07 км на південь від кургану 

№2571-7, на сході злитий насипом з 

курганом №2571-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2571/4-Дп 
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284.  Курган №2571-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; 0,03 км на південь від кургану 

№2571-7 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2571/5-Дп 

285.  Курган №2571-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; частково у лісосмузі, 0,02 км на 

південь від кургану №2571-7 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2571/6-Дп 

286.  Курган №2571-7 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», 1,5 км на захід від б. 

Свідівок; домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2571/7-Дп 

 
Курганна група 

№2572 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5,7 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», по обидва боки від 

польової дороги, на вододілі між б. 

Свідівок та б. Стуканова 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2572-Дп 

287.  Курган №2572-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

5,7 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», південніше від польової 

дороги, на вододілі між б. Свідівок та б. 

Стуканова; домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2572/1-Дп 

288.  Курган №2572-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

5,7 км на північний схід від шахти 

«Павлоградська», північніше від польової 

дороги, на вододілі між б. Свідівок та б. 

Стуканова; 0,1 км на південний схід від 

кургану №2572-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2572/2-Дп 

289.  Курган №2574 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північ від шахти 

«Павлоградська», 1,75 км на північний схід 

від дороги Тернівка – Вербки, східніше 

лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2574-Дп 

 
Курганна група 

№2725 
ІІІ – І тис. до н. е. 

0,7 км на північ від шахти 

«Павлоградська», 0,75 км на північний схід 

від дороги Тернівка – Вербки, на високій 

надзаплавній терасі правого берегу р. 

Самара, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2725-Дп 

290.  Курган №2725-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,7 км на північ від шахти 

«Павлоградська», 0,75 км на північний схід 

від дороги Тернівка – Вербки, на високій 

надзаплавній терасі правого берегу р. 

Самара, на ріллі; домінуючий курган у 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2725/1-Дп 
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291.  Курган №2725-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,7 км на північ від шахти 

«Павлоградська», 0,75 км на північний схід 

від дороги Тернівка – Вербки, на високій 

надзаплавній терасі правого берегу р. 

Самара, на ріллі; 0,08 км на південний 

захід від кургану №2725-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2725/2-Дп 

 
Курганна група 

№ 2751 
ІІІ – І тис. до н. е. 

6,25 км на південний захід від центру села, 

0,5 км на північ від балки 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2751-Дп 

292.  Курган №2751-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

6,25 км на південний захід від центру села, 

0,5 км на північ від балки; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2751/1-Дп 

293.  Курган №2751-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

6,25 км на південний захід від центру села, 

0,5 км на північ від балки; 0,05 км на 

північний схід від кургану № 2751-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2751/2-Дп 

 
Курганна група 

№ 2758 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на південний схід від центру села, 

на дюнній височині в заплаві р.Мала Терса 

та р. Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2758-Дп 

294.  Курган № 2758-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на південний схід від центру села, 

на дюнній височині в заплаві р.Мала Терса 

та р. Вовча; домінуючий курган у 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2758/1-Дп 

295.  Курган № 2758-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на південний схід від центру села, 

на дюнній височині в заплаві р.Мала Терса 

та р. Вовча; 0,05 км на південний схід від 

кургану № 2758-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2758/2-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№ 2759 

ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на південь від центру села, на північ 

від урочища «Обід» 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2759-Дп 

296.  Курган № 2759-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру села, на північ 

від урочища «Обід»; 0,25 км на північний 

захід від кургану № 2759-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2759/1-Дп 

297.  Курган № 2759-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру села, на північ 

від урочища «Обід»; 0,1 км на північ від 

кургану № 2759-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2759/2-Дп 

298.  Курган № 2759-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру села, на північ 

від урочища «Обід»; 0,05 км на північ від 

кургану № 2759-4, 0,05 км на південь від 

кургану № 2759-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2759/3-Дп 

299.  Курган № 2759-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру села, на північ 

від урочища «Обід»; домінуючий курган у 

могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2759/4-Дп 
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300.  Курган № 2759-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру села, на північ 

від урочища «Обід»; 0,05 км на південь від 

кургану № 2759-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2759/5-Дп 

301.  Курган № 2759-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру села, на північ 

від урочища «Обід»; 0,12 км на південний 

схід від кургану № 2759-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2759/6-Дп 

 
Курганна група  

№ 2760 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південь від центру села, 0,3 км на 

північ від урочища «Обід» 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2760-Дп 

302.  Курган № 2760-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південь від центру села, 0,3 км на 

північ від урочища «Обід»; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2760/1-Дп 

303.  Курган № 2760-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1 км на південь від центру села, 0,3 км на 

північ від урочища «Обід»; 0,07 км на 

південь від кургану № 2760-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2760/2-Дп 

 
Курганна група  

№ 2761 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний захід від центру села, 1 

км на північний захід від урочища «Обід», 

східніше дороги Павлоград–Троїцьке, 

південніше меліораційного басейну 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2761-Дп 

304.  Курган № 2761-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний захід від центру села, 1 

км на північний захід від урочища «Обід», 

східніше дороги Павлоград–Троїцьке, 

південніше меліораційного басейну; між 

меліораційним басейном і дорогою; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2761/1-Дп 

305.  Курган № 2761-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний захід від центру села, 1 

км на північний захід від урочища «Обід», 

східніше дороги Павлоград–Троїцьке, 

південніше меліораційного басейну, у 

лісосмузі; 0,1 км на південь від кургану № 

2761-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2761/2-Дп 

 
Курганна група 

№ 2762 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на південний захід від центру села, 

західніше дороги Павлоград–Троїцьке 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2762-Дп 

306.  Курган № 2762-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на південний захід від центру села, 

західніше дороги Павлоград–Троїцьке; на 

ріллі, зі сходу злитий насипами з курганом 

№2762-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2762/1-Дп 

307.  Курган № 2762-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на південний захід від центру села, 

західніше дороги Павлоград–Троїцьке; у 

лісосмузі, із заходу злитий насипами з 

курганом №2762-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2762/2-Дп 
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308.  Курган № 2763 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на захід від центру села, 0,2 км на 

схід від дороги Павлоград–Троїцьке, 0,25 

км на північний схід від меліораційного 

басейну 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2763-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№ 2764 

ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід» 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764-Дп 

309.  Курган № 2764-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,05 км на північний захід від 

кургану № 2764-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/1-Дп 

310.  Курган № 2764-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,05 км на південний схід від 

кургану № 2764-1, 0,05 км на захід від 

кургану № 2764-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/2-Дп 

311.  Курган № 2764-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,05 км на схід від кургану № 

2764-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/3-Дп 

312.  Курган № 2764-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; з південного сходу злитий краєм 

поли насипу з курганом №2764-5, 0,05 км 

на південний схід від кургану № 2764-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/4-Дп 

313.  Курган № 2764-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,05 км на захід від кургану 

№2764-14, з північного заходу злитий 

краєм поли насипу з курганом №2764-4, з 

півдня злитий краєм поли насипу з 

курганом №2764-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/5-Дп 

314.  Курган № 2764-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,05 км на захід від кургану 

№2764-14, з півночі злитий краєм поли 

насипу з курганом №2764-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/6-Дп 

315.  Курган № 2764-7 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,02 км на захід від кургану 

№2764-14, 0,02 км на північний схід від 

кургану №2764-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/7-Дп 
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316.  Курган № 2764-8 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,02 км на схід від кургану №2764-

14, з півдня злитий насипом з курганом 

№2764-9 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/8-Дп 

317.  Курган № 2764-9 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,02 км на схід від кургану №2764-

14, з півночі злитий насипом з курганом 

№2764-8 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/9-Дп 

318.  Курган № 2764-10 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,02 км на схід від кургану №2764-

14, 0,02 км на південний схід від кургану 

№2764-9 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/10-Дп 

319.  Курган № 2764-11 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; з північного заходу злитий 

насипом з курганом №2764-14 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/11-Дп 

320.  Курган № 2764-12 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,1 км на південний схід від 

кургану №2764-14, 0,07 км на південний 

схід від кургану №2764-11 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/12-Дп 

321.  Курган № 2764-13 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; 0,07 км на південь від кургану 

№2764-14 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/13-Дп 

322.  Курган № 2764-14 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на південний схід від центру села, 

на мису між р.Мала Терса та урочищем 

«Обід»; домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2764/14-Дп 

323.  Курган № 6976 ІІІ – І тис. до н. е. 
0,8 км на південь від центру села, 

південніше кладовища 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6976-Дп 

 
Курганна група 

№ 6977 
ІІІ – І тис. до н. е. 

6 км на південний захід від центру села, 0,3 

км на північ від балки 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6977-Дп 

324.  Курган № 6977-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

6 км на південний захід від центру села, 0,3 

км на північ від балки; на північному сході 

злитий краєм поли насипу з курганом 

№6977-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6977/1-Дп 
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325.  Курган № 6977-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

6 км на південний захід від центру села, 0,3 

км на північ від балки; на південному 

заході злитий краєм поли насипу з 

курганом №6977-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6977/2-Дп 

 
Курганна група 

№ 6978 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,65 км на південний захід від центру села, 

0,1-0,2 км на схід від меліораційного 

басейну 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6978-Дп 

326.  Курган № 6978-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,65 км на південний захід від центру села, 

0,1 км на схід від меліораційного басейну; 

0,1 км на захід від кургану №6978-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6978/1-Дп 

327.  Курган № 6978-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,65 км на південний захід від центру села, 

0,2 км на схід від меліораційного басейну; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6978/2-Дп 

328.  Курган № 9021 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний схід від центру села, 0,4 

км на схід від р. Мала Терса, під ґрунтовою 

дорогою, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9021-Дп 

329.  Курган № 9022 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,25 км на північ від центру села, 0,25 км 

на північ від р. Вовча, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9022-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№ 9023 

ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на захід від центру села, 0,25-0,6 км на 

схід від дороги Павлоград–Троїцьке 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9023-Дп 

330.  Курган № 9023-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на захід від центру села, 0,6 км на схід 

від дороги Павлоград–Троїцьке; 

домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9023/1-Дп 

331.  Курган № 9023-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на захід від центру села, 0,55 км на 

схід від дороги Павлоград–Троїцьке; 0,1 км 

на південний захід від кургану №9023-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9023/2-Дп 

332.  Курган № 9023-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на захід від центру села, 0,55 км на 

схід від дороги Павлоград–Троїцьке; 0,12 

км на північний захід від кургану №9023-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9023/3-Дп 

333.  Курган № 9023-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на захід від центру села, 0,5 км на схід 

від дороги Павлоград–Троїцьке; 0,07 км на 

північний захід від кургану №9023-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9023/4-Дп  

334.  Курган № 9023-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на захід від центру села, 0,35 км на 

схід від дороги Павлоград–Троїцьке; 0,15 

км на південний захід від кургану №9023-

4, 0,07 км на схід від кургану №9023-6 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9023/5-Дп 

335.  Курган № 9023-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на захід від центру села, 0,25 км на 

схід від дороги Павлоград–Троїцьке; 0,07 

км на захід від кургану №9023-5, 0,1 км на 

північніч від кургану №9023-7 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9023/6-Дп 
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336.  Курган № 9023-7 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на захід від центру села, 0,25 км на 

схід від дороги Павлоград–Троїцьке; 0,1 км 

на південь від кургану №9023-6 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9023/7-Дп 

   с. Малоолександрівка    

337.  Курган № 2752 ІІІ – І тис. до н. е. 
4 км на південний захід від центру села; на 

вододілі б. Московка та б. Берестова 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2752-Дп 

 

Могильник 

курганний 

№ 2753 

«Могила 

Циганова» 

ІІІ – І тис. до н. е. 
1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753-Дп 

338.  Курган № 2753-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; 0,02 

км на захід від кургану №2753-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/1-Дп 

339.  Курган № 2753-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; зі 

сходу злитий краєм поли насипу з 

курганом №2753-4, 0,02 км на схід від 

кургану №2753-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/2-Дп 

340.  Курган № 2753-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; 0,03 

км на південний захід від кургану №2753-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/3-Дп 

341.  Курган № 2753-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; 

домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/4-Дп 

342.  Курган № 2753-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; з 

південного сходу злитий насипом з 

курганом №2753-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/5-Дп 

343.  Курган № 2753-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; з 

південного заходу злитий насипом з 

курганом №2753-4, зі сходу злитий 

насипом з курганом №2753-7 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/6-Дп 

344.  Курган № 2753-7 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; із 

заходу злитий насипом з курганом №2753-

6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/7-Дп 
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345.  Курган № 2753-8 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; 0,07 

км на схід від кургану №2753-4, 0,03 км на 

південний захід від кургану №2753-9 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/8-Дп 

346.  Курган № 2753-9 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; 0,03 

км на північний схід від кургану №2753-8, 

0,03 км на північний захід від кургану 

№2753-10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/9-Дп 

347.  Курган № 2753-10 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на захід від центру села, на 

вододілі б.Московка та б. Берестова; 0,03 

км на південний схід від кургану №2753-9 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2753/10-Дп 

348.  Курган № 2754 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на північний захід від центру села, 0,3 

км на схід від дамби ставка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2754-Дп 

349.  Курган № 2755 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,25 км на північний захід від центру села, 

0,7 км на північний схід від дамби ставка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2755-Дп 

 
Могильник 

курганний  

№ 2757 

ІІІ – І тис. до н. е. 
3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757-Дп 

350.  Курган № 2757-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 

домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/1-Дп 

351.  Курган № 2757-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,12 км 

на північний схід від кургану №2757-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/2-Дп 

352.  Курган № 2757-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,1 км 

на північний схід від кургану №2757-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/3-Дп 

353.  Курган № 2757-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,1 км 

на схід від кургану №2757-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/4-Дп 

354.  Курган № 2757-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,05 км 

на північний схід від кургану №2757-3, 

0,05 км на захід від кургану №2757-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/5-Дп 

355.  Курган № 2757-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,05 км 

на схід від кургану №2757-6, 0,12 км на 

захід від кургану №2757-10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/6-Дп 
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356.  Курган № 2757-7 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,05 км 

на південний схід від кургану №2757-6, 0,1 

км на південний захід від кургану №2757-

10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/7-Дп 

357.  Курган № 2757-8 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,05 км 

на північ від кургану №2757-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/8-Дп 

358.  Курган № 2757-9 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,07 км 

на північний схід від кургану №2757-6, 

0,05 км на захід від кургану №2757-10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/9-Дп 

359.  Курган № 2757-10 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,12 км 

на схід від кургану №2757-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/10-Дп 

360.  Курган № 2757- 11 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,1 км 

на північ від кургану №2757-10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/11-Дп 

361.  Курган № 2757-12 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,05 км 

на північ від кургану №2757-10, 0,05 км на 

південь від кургану №2757-11 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/12-Дп 

362.  Курган № 2757-13 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,05 км 

на північний схід від кургану №2757-10, 

0,03 км на схід від кургану №2757-12 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/13-Дп 

363.  Курган № 2757-14 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,15 км 

на схід від кургану №2757-10, 0,1 км на 

південний захід від кургану №2757-15 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/14-Дп 

364.  Курган № 2757-15 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,1 км 

на північний схід від кургану №2757-14 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/15-Дп 

365.  Курган № 2757-16 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,1 км 

на північний схід від кургану №2757-15, на 

північному сході змикається краєм поли 

насипу з курганом №2757-17 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/16-Дп 
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366.  Курган № 2757-17 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,1 км 

на північний схід від кургану №2757-15, на 

південному заході змикається краєм поли 

насипу з курганом №2757-16 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/17-Дп 

367.  Курган № 2757-18 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі б.Вшива та б.Берестова, 

східніше лісосмуги; 0,05 км на північний 

схід від кургану №2757-16 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2757/18-Дп 

368.  Курган № 6979 ІІІ – І тис. до н. е. 
4 км на південний захід від центру села, на 

вододілі б.Караванцева та б.Дубова 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6979-Дп 

369.  Курган № 6980 ІІІ – І тис. до н. е. 
0,5 км на південний захід від центру села, 

на вододілі б.Московка та безіменної балки 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6980-Дп 

 
Курганна група  

№ 6981 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,6 км на південний захід від центру села, 

на вододілі б.Московка та безіменної балки 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6981-Дп 

370.  Курган № 6981-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,6 км на південний захід від центру села, 

на вододілі б.Московка та безіменної 

балки; 0,2 км на захід від кургану №6981-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6981/1-Дп 

371.  Курган № 6981-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,6 км на південний захід від центру села, 

на вододілі б.Московка та безіменної 

балки; домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6981/2-Дп 

372.  Курган № 6982 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,75 км на південний захід від центру села, 

0,2 км на північний захід від дороги 

Павлоград – Синельникове 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6982-Дп 

 
Курганна група 

№ 6983 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5,5 км на південний захід від центру села, 

0,4 км на північ від дороги Павлоград – 

Синельникове 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6983-Дп 

373.  Курган № 6983-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

5,5 км на південний захід від центру села, 

0,4 км на північ від дороги Павлоград – 

Синельникове; домінуючий курган у 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6983/1-Дп 

374.  Курган № 6983-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

5,5 км на південний захід від центру села, 

0,4 км на північ від дороги Павлоград – 

Синельникове; 0,2 км на північний схід від 

кургану №6983-1, 0,05 км на південний 

захід від кургану №6983-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6983/2-Дп 

375.  Курган № 6983-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

5,5 км на південний захід від центру села, 

0,4 км на північ від дороги Павлоград – 

Синельникове; 0,05 км на північний схід 

від кургану №6983-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6983/3-Дп 
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Могильник 

курганний 

№ 6984 

ІІІ – І тис. до н. е. 
3,75 км на північний захід від центру села, 

на вододілі між б. Вшива та б. Берестова 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6984-Дп 

376.  Курган № 6984-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний захід від центру села, 

на вододілі між б. Вшива та б. Берестова; 

0,1 км на захід від кургану №6984-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6984/1-Дп 

377.  Курган № 6984-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний захід від центру села, 

на вододілі між б. Вшива та б. Берестова; 

0,1 км на схід від кургану №6984-1, 0,02 км 

на південний захід від кургану №6984-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6984/2-Дп 

378.  Курган № 6984-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний захід від центру села, 

на вододілі між б. Вшива та б. Берестова; 

домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6984/3-Дп 

379.  Курган № 6984-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний захід від центру села, 

на вододілі між б. Вшива та б. Берестова; 

0,12 км на схід від кургану №6984-3, 0,1 км 

на захід від кургану №6984-5 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6984/4-Дп 

380.  Курган № 6984-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний захід від центру села, 

на вододілі між б. Вшива та б. Берестова; 

0,1 км на схід від кургану №6984-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6984/5-Дп 

 
Курганна група  

№ 6985 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 

0,05-0,4 км на північний захід від дороги 

Павлоград – Синельникове 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6985-Дп 

381.  Курган № 6985-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 0,4 

км на північний захід від дороги Павлоград 

– Синельникове; 0,1 км на захід від кургану 

№6985-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6985/1-Дп 

382.  Курган № 6985-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 0,3 

км на північний захід від дороги Павлоград 

– Синельникове; 0,1 км на схід від кургану 

№6985-1, 0,15 км на захід від кургану 

№6985-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6985/2-Дп 

383.  Курган № 6985-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 0,2 

км на північний захід від дороги Павлоград 

– Синельникове; 0,15 км на схід від 

кургану №6985-2, 0,15 км на захід від 

кургану №6985-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6985/3-Дп 

384.  Курган № 6985-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 

0,05 км на північний захід від дороги 

Павлоград – Синельникове; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6985/4-Дп 
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Могильник 

курганний 

№ 6986 

ІІІ – І тис. до н. е. 
5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986-Дп 

385.  Курган № 6986-1 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,1 км на 

північний схід від кургану №6986-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/1-Дп 

386.  Курган № 6986-2 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,15 км на 

схід від кургану №6986-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/2-Дп 

387.  Курган № 6986-3 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,03 км на 

схід від кургану №6986-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/3-Дп 

388.  Курган № 6986-4 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; 

домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/4-Дп 

389.  Курган № 6986-5 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,02 км на 

північний захід від кургану №6986-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/5-Дп 

390.  Курган № 6986-6 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,02 км на 

південний захід від кургану №6986-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/6-Дп 

391.  Курган № 6986-7 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,03 км на 

південний захід від кургану №6986-6 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/7-Дп 

392.  Курган № 6986-8 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; 0,03 км на 

південь від кургану №6986-4, 0,03 км на 

північ від кургану №6986-9 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/8-Дп 

393.  Курган № 6986-9 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; на півдні 

злитий насипом з курганом №6986-10 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/9-Дп 

394.  Курган № 6986-10 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; на півдні 

злитий насипом з курганом №6986-11, на 

півночі злитий насипом з курганом №6986-

9 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/10-Дп 

395.  Курган № 6986-11 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; на півночі 

злитий насипом з курганом №6986-10 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/11-Дп 
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396.  Курган № 6986-12 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; на півдні 

злитий насипом з курганом №6986-13, 0,02 

км на південний захід від кургану №6986-

11 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/12-Дп 

397.  Курган № 6986-13 
ІІІ – І тис. до н. е. 

5 км на північний захід від центру села, на 

вододілі б.Вшива та б.Берестова; на півночі 

злитий насипом з курганом №6986-12 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6986/13-Дп 

398.  Курган № 9024 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний захід від центру села, на 

вододілі б. Московка та б. Караванцева, на 

ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9024-Дп 

 
Курганна група  

№ 9025 

ІІІ – І тис. до н. е. 0,7 км на південний захід від центру села, 

на вододілі б.Московка та безіменної балки 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9025-Дп 

399.  Курган № 9025-1 
ІІІ – І тис. до н. е. 

0,7 км на південний захід від центру села, 

на вододілі б.Московка та безіменної 

балки; домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9025/1-Дп 

400.  Курган № 9025-2 
ІІІ – І тис. до н. е. 

0,7 км на південний захід від центру села, 

на вододілі б.Московка та безіменної 

балки; 0,12 км на південь від кургану 

№9025-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9025/2-Дп 

401.  Курган № 9026 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

на вододілі між б. Вшива та б. Берестова, 

0,2 км на схід від меліораційного басейну, 

на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9026-Дп 

 
Курганна група  

№ 9027 

ІІІ – І тис. до н. е. 1,75 км на північний захід від центру села, 

північніше від лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9027-Дп 

402.  Курган № 9027-1 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний захід від центру села, 

північніше від лісосмуги, частково у 

лісосмузі; домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9027/1-Дп 

403.  Курган № 9027-2 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний захід від центру села, 

північніше від лісосмуги; 0,07 км на 

північний схід від кургану №9027-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9027/2-Дп 

404.  Курган № 9027-3 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний захід від центру села, 

північніше від лісосмуги; 0,25 км на 

північний схід від кургану №9027-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9027/3-Дп 

   Троїцька сільська рада    

   с. Троїцьке    
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Могильник 

курганний № 681 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681-Дп 

405.  Курган № 681-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; домінуючий курган в 

могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/1-Дп 

406.  Курган № 681-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,15 км на південний 

схід від кургану № 681-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/2-Дп 

407.  Курган № 681-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,3 км на південний 

схід від кургану № 681-1 та 0,15 км на 

південний схід від кургану № 681-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/3-Дп 

408.  Курган № 681-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,35 км на південний 

схід від кургану № 681-1 та 0,05 км на 

південний схід від кургану № 681-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/4-Дп 

409.  Курган № 681-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; з північного заходу 

злитий насипом з курганом № 681-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/5-Дп 

410.  Курган № 681-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,07 км на південний 

схід від кургану № 681-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/6-Дп 

411.  Курган № 681-7 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,1 км на південь від 

кургану № 681-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/7-Дп 

412.  Курган № 681-8 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,2 км на південний 

захід від кургану № 681-1; 0,15 км на 

південний захід від кургану № 681-7 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/8-Дп 

413.  Курган № 681-9 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід 0,35 км на південний 

захід від кургану № 681-1; 0,12 км на 

південь від кургану № 681-8 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/9-Дп 

414.  Курган № 681-10 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,4 км на південний 

захід від кургану № 681-1; 0,07 км на 

південний захід від кургану № 681-9 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/10-Дп 

415.  Курган № 681-11 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,45 км на південний 

захід від кургану № 681-1; 0,07 км на 

південний захід від кургану № 681-10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/11-Дп 
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416.  Курган № 681-12 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,45 км на південний 

захід від кургану № 681-1; 0,05 км на 

південний схід від кургану № 681-11 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/12-Дп 

417.  Курган № 681-13 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід; 0,47 км на південний 

захід від кургану № 681-1; 0,05 км на 

південний схід від кургану № 681-12 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/13-Дп 

418.  Курган № 681-14 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, на 

березі урочища Обід 0,5 км на південний 

схід від кургану № 681-1; 0,15 км на 

південний схід від кургану № 681-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 618 від 

08.08.1970 р. 

681/14-Дп 

 
Курганна група  

№2765 
ІІІ – І тис. до н. е. 3 км на південний захід від центру села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2765-Дп 

419.  Курган №2765-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний захід від центру села ; 

0,1 км на північний захід від домінуючого 

кургану № 2765-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2765/1-Дп 

420.  Курган №2765-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
3 км на південний захід від центру села; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2765/2-Дп 

421.  Курган №2765-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний захід від центру села; 0,2 

км на схід від домінуючого кургану № 

2765-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2765/3-Дп 

 
Могильник 

курганний №2772 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села, 

0,2-0,7 км на захід від кладовища 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772-Дп 

422.  Курган №2772-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

домінуючий курган в могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/1-Дп 

423.  Курган №2772-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

0,1 км на південний схід від кургану № 

2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/2-Дп 

424.  Курган №2772-3 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на північний захід від центру села; 

0,12 км на захід від кургану № 2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/3-Дп 

425.  Курган №2772-4 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на північний захід від центру села; 

0,1 км на захід від кургану № 2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/4-Дп 

426.  Курган №2772-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

східною стороною примикає до кургану № 

2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/5-Дп 
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427.  Курган №2772-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

північно-східною стороною примикає до 

кургану № 2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/6-Дп 

428.  Курган №2772-7 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

північно-західною стороною примикає до 

кургану № 2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/7-Дп 

429.  Курган №2772-8 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

на заході злитий з курганом № 2772-7, на 

сході злитий  з курганом № 2772-9 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/8-Дп 

430.  Курган №2772-9 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на північний захід від центру села; 

на заході злитий з курганом № 2772-8 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/9-Дп 

431.  Курган №2772-10 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

0,2 км на південний схід від кургану № 

2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/10-Дп 

432.  Курган №2772-11 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

0,25 км на південний схід від кургану № 

2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/11-Дп 

433.  Курган №2772-12 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на північний захід від центру села; 

0,35 км на схід від кургану № 2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/12-Дп 

434.  Курган №2772-13 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від центру села; 

0,35 км на північний схід від кургану № 

2772-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2772/13-Дп 

 
Курганна група  

№2773 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,1–0,15 км на захід від дороги Павлоград – 

Троїцьке 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2773-Дп 

435.  Курган №2773-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,1 км на захід від дороги Павлоград – 

Троїцьке 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2773/1-Дп 

436.  Курган №2773-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,15 км на захід від дороги Павлоград – 

Троїцьке 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2773/2-Дп 

437.  Курган №2773-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,1 км на захід від дороги Павлоград – 

Троїцьке; домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2773/3-Дп 

 
Курганна група  

№2774 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

0,1 км на захід від дороги Павлоград – 

Троїцьке 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2774-Дп 



 46 

438.  Курган №2774-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

0,1 км на захід від дороги Павлоград – 

Троїцьке; домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2774/1-Дп 

439.  Курган №2774-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

0,1 км на захід від дороги Павлоград – 

Троїцьке; з північного сходу примикає до 

домінуючого кургану № 2774-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2774/2-Дп 

440.  Курган №2774-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

0,1 км на захід від дороги Павлоград – 

Троїцьке; 0,1 км на південь від кургану № 

2774-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2774/3-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№2775 

ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на захід від центру села, 0,25–1 км 

на захід від дороги Павлоград – Троїцьке 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775-Дп 

441.  Курган №2775-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 1 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 0,05 

км на захід від кургану №2775-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/1-Дп 

442.  Курган №2775-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,9 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 0,05 

км на схід від кургану №2775-1, 0,01 км на 

північний захід від кургану №2775-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/2-Дп 

443.  Курган №2775-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,85 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 0,01 

км на південний схід від кургану №2775-2, 

0,01 км на південний захід від кургану 

№2775-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/3-Дп 

444.  Курган №2775-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,8 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 0,1 

км на захід від кургану №2775-5, 0,01 км на 

північний схід від кургану №2775-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/4-Дп 

445.  Курган №2775-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,7 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 0,02 

км на захід від кургану №2775-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/5-Дп 

446.  Курган №2775-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,6 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 

домінуючий курган у могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/6-Дп 

447.  Курган №2775-7 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,6 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 0,1 

км на південь від кургану №2775-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/7-Дп 
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448.  Курган №2775-8 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,55 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 0,02 

км на південний схід від кургану №2775-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/8-Дп 

449.  Курган №2775-9 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,5 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 0,1 

км на схід від кургану №2775-6, 0,13 км на 

захід від кургану №2775-10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/9-Дп 

450.  Курган №2775-10 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,33 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 

0,07км на захід від кургану №2775-10, 0,13 

км на схід від кургану №2775-9 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/10-Дп 

451.  Курган №2775-11 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 0,25 км на 

захід від дороги Павлоград – Троїцьке; 

0,07км на схід від кургану №2775-10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2775/11-Дп 

452.  Курган №2776 ІІІ – І тис. до н. е. 
4,5 км на захід від центру села, західніше 

лісосмуги, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2776-Дп 

453.  Курган №2777 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на північний схід від центру села, на 

залуженні 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2777-Дп 

 
Курганна група  

№2778 
ІІІ – І тис. до н. е. 2,2 км на південний захід від центру села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2778-Дп 

454.  Курган №2778-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,2 км на південний захід від центру села; 

домінуючий курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2778/1-Дп 

455.  Курган №2778-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,2 км на південний захід від центру села; 

північно-західною стороною примикає до 

кургану № 2778-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2778/2-Дп 

456.  Курган №2779 ІІІ – І тис. до н. е. 
3 км на схід від східної околиці села, на 

залуженні 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2779-Дп 

457.  Курган №2780 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,75 км на схід від східної околиці села, 

північніше дороги Троїцьке – Левадки 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2780-Дп 

458.  Курган №2781 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на захід від центру села, східніше 

дороги Троїцьке – Вербове, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2781-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№6884 

ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на захід від центру села, 

розташовані купчасто 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6884-Дп 
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459.  Курган № 6884-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села; на сході 

злитий насипом з курганом № 6884-2; на 

південному сході злитий краями насипу з 

курганом № 6884-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6884/1-Дп 

460.  Курган № 6884-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села; на заході 

злитий насипом з курганом № 6884-1; на 

півдні злитий краями насипу з курганом № 

6884-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6884/2-Дп 

461.  Курган № 6884-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села; 0,05 км на 

схід від кургану № 6884-1; 0,03 км на 

північ від кургану № 6884-5 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6884/3-Дп 

462.  Курган № 6884-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села; на 

північному заході злитий краями насипу з 

курганом № 6884-1, на півночі злитий 

краями насипу з курганом № 6884-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6884/4-Дп 

463.  Курган № 6884-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села; 0,06 км на 

південний схід від кургану № 6884-1; 0,03 

км на південь від кургану № 6884-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6884/5-Дп 

464.  Курган № 6884-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села; 0,03 км на 

південь від кургану № 6884-5, на сході 

злитий краями насипу з курганом № 6884-7 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6884/6-Дп 

465.  Курган № 6884-7 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на захід від центру села; на заході 

злитий краями насипу з курганом № 6884-6 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6884/7-Дп 

466.  Курган № 6884-8 ІІІ – І тис. до н. е. 
3,5 км на захід від центру села; 0,02 км на 

південний схід від кургану № 6884-6 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6884/8-Дп 

467.  Курган № 6885 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від центру села, 

0,25 км на схід від дороги  Павлоград – 

Троїцьке 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6885-Дп 

 
Могильник 

курганний 

№6887 

ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на південний захід від центру села, 

на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6887-Дп 

468.  Курган № 6887-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від центру села, 

на ріллі; домінуючий курган в могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6887/1-Дп 

469.  Курган № 6887-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від центру села, 

на ріллі; 0,3 км на північ від кургану № 

6887-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6887/2-Дп 

470.  Курган № 6887-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від центру села, 

на ріллі; з північного сходу злитий з 

курганом № 6887-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6887/3-Дп 
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471.  Курган № 6887-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від центру села, 

на ріллі; 0,2 км на північ від кургану № 

6887-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6887/4-Дп 

472.  Курган № 6887-5 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від центру села, 

на ріллі; 0,07 км на північ від кургану № 

6887-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6887/5-Дп 

473.  Курган №6887-6 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від центру села, 

на ріллі; 0,05 км на північ від кургану № 

6887-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6887/6-Дп 

474.  Курган №6888 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на південний захід від центру села, в 

саду 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6888-Дп 

475.  Курган №6889 ІІІ – І тис. до н. е. 
на східній околиці села, східніше 

кладовища 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6889-Дп 

476.  Курган №6895 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на південь від центру села, 

північніше меліораційного басейну 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6895-Дп 

 
Курганна група 

№9057 
ІІІ – І тис. до н. е. 4,75 км на захід від центру села, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9057-Дп 

477.  Курган №9057-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
4,75 км на захід від центру села, на ріллі; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9057/1-Дп 

478.  Курган №9057-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

4,75 км на захід від центру села, на ріллі; 

0,1 км на південний схід від кургану № 

9057-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9057/2-Дп 

 
Курганна група 

№9059 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру села, на 

ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9059-Дп 

479.  Курган №9059-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
3 км на північний схід від центру села, на 

ріллі; домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9059/1-Дп 

480.  Курган №9059-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру села, на 

ріллі; 0,2 км на південний захід від кургану 

№ 9059-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9059/2-Дп 

481.  Курган №9066 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на південний захід від центру села, 

0,2 км на північний захід від 

меліораційного басейну, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9066-Дп 

482.  Курган №9069 ІІІ – І тис. до н. е. 

6 км на північний схід від центру села, 0,7 

км на схід від р. Вовча, на південно-східній 

околиці дачного садового товариства 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9069-Дп 

 
Курганна група 

№9070 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,9 км на південь від центру села, 0,25 км 

на південь від меліораційного басейну, на 

ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9070-Дп 

483.  Курган №9070-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,9 км на південь від центру села, 0,25 км 

на південь від меліораційного басейну, на 

ріллі; з півдня примикає до кургану № 

9070-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9070/1-Дп 
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484.  Курган №9070-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,9 км на південь від центру села, 0,25 км 

на південь від меліораційного басейну, на 

ріллі; домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9070/2-Дп 

485.  Курган №9070-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,9 км на південь від центру села, 0,25 км 

на південь від меліораційного басейну, на 

ріллі; 0,05 км на південь від кургану № 

9070-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9070/3-Дп 

 
Курганна група  

№9071 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75-2 км на північний схід від центру села, 

витягнуті ланцюжком на північ від 

меліораційного басейну, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9071-Дп 

486.  Курган №9071-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний схід від центру села, 0,25 

км на північ від меліораційного басейну, на 

ріллі; домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9071/1-Дп 

487.  Курган №9071-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,9 км на північний схід від центру села, на 

північ від меліораційного басейну, на ріллі; 

0,05 км на південь від кургану № 9071-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9071/2-Дп 

488.  Курган №9071-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від центру села, 

0,2 км. на північ від меліораційного 

басейну, на ріллі; 0,25 км на південь від 

кургану № 9071-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9071/3-Дп 

489.  Курган №9071-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на північний схід від центру села, 

витягнуті ланцюжком на північ від 

меліораційного басейну, на ріллі; 0,25 км 

на південь від кургану № 9071-1, 0,02 км на 

схід від кургану № 9071-3 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9071/4-Дп 

 
Курганна група  

№9072 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на північний схід від центру села, 

0,25 км на південь від р. Мала Терса, на 

ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9072-Дп 

490.  Курган №9072-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на північний схід від центру села, 

0,25 км на південь від р. Мала Терса, на 

ріллі; домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9072/1-Дп 

491.  Курган №9072-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,25 км на північний схід від центру села, 

0,25 км на південь від р. Мала Терса, на 

ріллі; на південний захід від кургану № 

9072-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9072/2-Дп 

492.  Курган №9073 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,6 км на північний схід від центру села, 

0,15 км на схід від р. Мала Терса, 

північніше лісосмуги, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9073-Дп 

493.  Курган №9074 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,3 км на північний схід від центру села, на 

північно-східній околиці села, 0,05 км на 

схід від р. Мала Терса, на городах 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9074-Дп 
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494.  Курган №9075 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,7 км на північний захід від центру села, в 

заплаві лівого берегу р. Мала Терса, 

урочище «Обід», 0,4 км на захід від дамби, 

на залуженні 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9075-Дп 

   с. Вербове    

495.  Курган №2766 ІІІ – І тис. до н. е. 2,5 км на північний схід від центру села 
Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2766-Дп 

496.  Курган №2767 ІІІ – І тис. до н. е. 
3 км на північний схід від центру села, 0,05 

км на схід від дороги Троїцьке – Вербове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2767-Дп 

 
Курганна група  

№2768 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від східної околиці села, 0,5-

0,6 км на північний захід від 

меліораційного басейну, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2768-Дп 

497.  Курган №2768-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від східної околиці села; 0,6 км 

на північний захід від меліораційного 

басейну, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2768/1-Дп 

498.  Курган №2768-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на схід від східної околиці села; 0,5 км 

на північний захід від меліораційного 

басейну, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2768/2-Дп 

 
Курганна група  

№2782 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

південніше лісосмуги, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2782-Дп 

499.  Курган №2782-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

південніше лісосмуги, на ріллі; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2782/1-Дп 

500.  Курган №2782-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний захід від центру села, 

південніше лісосмуги, на ріллі; з заходу 

злитий з курганом № 2782-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2782/2-Дп 

 
Курганна група  

№6886 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від центру села, 

0,1-0,2 км на південь від польової дороги 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886-Дп 

501.  Курган №6886-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний схід від центру села; 

0,37 км на захід від кургану № 6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/1-Дп 

502.  Курган №6886-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний схід від центру 

села;0,25 км на захід від кургану № 6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/2-Дп 

503.  Курган №6886-3 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний схід від центру села; 

0,12 км на захід від кургану № 6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/3-Дп 

504.  Курган №6886-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від центру села; 

домінуючий курган в могильнику 

курганному 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/4-Дп 
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505.  Курган №6886-5 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний схід від центру села; 

0,12 км на схід від кургану № 6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/5-Дп 

506.  Курган №6886-6 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний схід від центру села; з 

східної сторони кургану № 6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/6-Дп 

507.  Курган №6886-7 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний схід від центру села; з 

північно-східної сторони кургану № 6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/7-Дп 

508.  Курган №6886-8 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від центру села; 

південна частина кургану злита з 

північною частиною кургану № 6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/8-Дп 

509.  Курган №6886-9 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від центру села; 

північна частина кургану злита насипом з 

південною частиною кургану № 6886-4  

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/9-Дп 

510.  Курган №6886-10 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від центру села; 

0,05 км на північний захід від кургану № 

6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/10-Дп 

511.  Курган №6886-11 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний схід від центру села; 

0,6 км на захід від кургану № 6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/11-Дп 

512.  Курган №6886-12 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний схід від центру села; 

0,75 км на захід від кургану № 6886-4 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6886/12-Дп 

513.  Курган №6890 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,5 км на захід від південної околиці села, 

0,1 км на південний схід від дороги 

Вербове – Пристень 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6890-Дп 

514.  Курган №6891 ІІІ – І тис. до н. е. 

південна околиця села, 0,15 км на 

південний схід від дороги Вербове – 

Пристень 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6891-Дп 

 
Курганна група 

№6892 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний схід від центру села, 

0,05-0,15 км на північний захід від дороги  

Троїцьке – Вербове, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6892-Дп 

515.  Курган №6892-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний схід від центру села, 0,15 

км на північний захід від дороги  Троїцьке 

– Вербове, на ріллі; 0,1 км на північний 

захід від кургану № 6892-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6892/1-Дп 

516.  Курган №6892-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний схід від центру села, 0,05 

км на північний захід від дороги  Троїцьке 

– Вербове, на ріллі. Домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6892/2-Дп 

517.  Курган №6893 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на південний схід від центру села, 0,5 

км на схід від р. Мала Терса, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6893-Дп 

 
Курганна група 

№6894 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від центру села, 0,5 

км на південь від р. Мала Терса 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6894-Дп 
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518.  Курган №6894-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від центру села, 0,5 

км на південь від р. Мала Терса; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6894/1-Дп 

519.  Курган №6894-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від центру села, 0,5 

км на південь від р. Мала Терса; 0,1 км на 

північний захід від кургану № 6894-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6894/2-Дп 

520.  Курган №6894-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від центру села, 0,5 

км на південь від р. Мала Терса; 0,25 км на 

північний захід від кургану № 6894-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6894/3-Дп 

521.  Курган №9058 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,75 км на захід від центру села, східніше 

лісосмуги, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9058-Дп 

 
Курганна група 

№9060 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 

обабіч ґрунтової дороги, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9060-Дп 

522.  Курган №9060-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 

західніше ґрунтової дороги на ріллі; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9060/1-Дп 

523.  Курган №9060-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 

західніше ґрунтової дороги на ріллі; з 

південно-східної сторони кургану № 9060-

1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9060/2-Дп 

524.  Курган №9060-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, під 

ґрунтовою дорогою на ріллі; 0,12 км на 

схід від кургану № 9060-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9060/3-Дп 

525.  Курган №9060-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 

східніше ґрунтової дороги на ріллі; 0,35 км 

на північний схід від кургану № 9060-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9060/4-Дп 

526.  Курган №9061 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на північний захід від центру села, 

на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9061-Дп 

527.  Курган №9062 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,75 км на південний захід від центру села, 

південніше дороги Вербове – Пристень, на 

ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9062-Дп 

528.  Курган №9063 ІІІ – І тис. до н. е. 

на південній околиці села, на краю 

надзаплавної тераси лівого берегу р. Мала 

Терса, на залуженні 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9063-Дп 

 
Курганна група 

№9064 
ІІІ – І тис. до н. е. 

на південній околиці села, на дюнному 

підвищенні у заплаві лівого берегу р. Мала 

Терса, на залуженні 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9064-Дп 

529.  Курган №9064-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

на південній околиці села, на дюнному 

підвищенні у заплаві лівого берегу р. Мала 

Терса, на залуженні; домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9064/1-Дп 
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530.  Курган №9064-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

на південній околиці села, на дюнному 

підвищенні у заплаві лівого берегу р. Мала 

Терса, на залуженні; 0,05 км на захід від 

кургану № 9064-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9064/2-Дп 

531.  Курган №9065 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,6 км на південний схід від центру села, 

0,5 км на схід від р. Мала Терса, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9065-Дп 

532.  Курган №9067 ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на схід від центру села, 0,7 км на схід 

та на південь від р. Мала Терса, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9067-Дп 

533.  Курган №9068 ІІІ – І тис. до н. е. 
3 км на північний схід від центру села, 0,5 

км на південь від р. Мала Терса, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9068-Дп 

   с. Левадки    

 
Курганна група 

№2769 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний захід від центру села, 

0,1-0,2 км на північ від автодороги 

Троїцьке – Левадки, на ріллі 3 км на 

північний захід від центру села, 0,1-0,2 км 

на північ від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2769-Дп 

534.  Курган №2769-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний захід від центру села, 

0,15 км на північ від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на ріллі; 0,1 км на схід від 

кургану № 2769-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2769/1-Дп 

535.  Курган №2769-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний захід від центру села, 

0,15 км на північ від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на ріллі; 0,17 км на схід від 

кургану № 2769-4; 0,03 км на схід від 

кургану 2769-1, 0,03 км на схід від кургану 

2769-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2769/2-Дп 

536.  Курган №2769-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний захід від центру села, 0,2 

км на північ від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на ріллі; 0,2 км на схід від 

кургану № 2769-4; 0,03 км на схід від 

кургану 2769-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2769/3-Дп 

537.  Курган №2769-4 ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний захід від центру села, 0,1 

км на північ від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на ріллі; домінуючий курган в 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2769/4-Дп 

538.  Курган №2770 ІІІ – І тис. до н. е. 
2,2 км на північний захід від центру села, 

на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2770-Дп 

 
Курганна група  

№2771 

«Близнюки» 

ІІІ – І тис. до н. е. 1,5 км на захід від центру села 
Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2771-Дп 
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539.  Курган №2771-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на захід від центру села, на ріллі; 0,3 

км на північ від кургану 2771-2 
Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2771/1-Дп 

540.  Курган №2771-2 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на захід від центру села, у лісосмузі; 

0,3 км на південь від кургану 2771-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2771/2-Дп 

541.  Курган №2771-3 ІІІ – І тис. до н. е. 
1,5 км на захід від центру села, на ріллі; 0,2 

км на північний захід від кургану 2771-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому № 180 від 

16.04.1987 р. 

2771/3-Дп 

 
Курганна група 

№6896 
ІІІ – І тис. до н. е. південно-східна околиця села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6896-Дп 

542.  Курган №6896-1 ІІІ – І тис. до н. е. 
південно-східна околиця села;  

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6896/1-Дп 

543.  Курган №6896-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

південно-східна околиця села; 0,2 км на 

південний захід від домінуючого кургану 

№ 6896-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
6896/2-Дп 

544.  Курган №9076 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,3 км на північний захід від центру села, 

0,2 км на північ від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на ріллі 3,3 км на північний захід 

від центру села, 0,2 км на північ від 

автодороги Троїцьке – Левадки, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9076-Дп 

545.  Курган №9077 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 

0,07 км на південь від автодороги Троїцьке 

– Левадки, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9077-Дп 

546.  Курган №9078 ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від центру села, 

0,05 км на північ від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9078-Дп 

547.  Курган №9079 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від центру села, 

0,6 км на північ від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9079-Дп 

548.  Курган №9080 ІІІ – І тис. до н. е. 

2,6 км на північний захід від центру села, 

1,1 км на північ від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9080-Дп 

 
Курганна група 

№9081 
ІІІ – І тис. до н. е. 

0,3 км на північний схід від центру села, на 

північно-східній околиці села, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9081-Дп 

549.  Курган №9081-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,3 км на північний схід від центру села, на 

північно-східній околиці села, на ріллі; 

домінуючий курган в курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9081/1-Дп 

550.  Курган №9081-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,3 км на північний схід від центру села, на 

північно-східній околиці села, на ріллі; з 

північного сходу злитий з курганом № 

9081-1 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9081/2-Дп 
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551.  Курган №9081-3 ІІІ – І тис. до н. е. 

0,3 км на північний схід від центру села, на 

північно-східній околиці села, на ріллі; з 

північного заходу злитий з курганом № 

9081-2 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9081/3-Дп 

 
Курганна група 

№9082 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 1,25 км на 

схід від автодороги Троїцьке – Левадки, на 

залуженні 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9082-Дп 

552.  Курган №9082-1 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 1,25 км на 

схід від автодороги Троїцьке – Левадки, на 

залуженні; домінуючий курган в курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9082/1-Дп 

553.  Курган №9082-2 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 1,25 км на 

схід від автодороги Троїцьке – Левадки, на 

залуженні; на півдні примикає до 

домінуючого кургану 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9082/2-Дп 

554.  Курган №9083 ІІІ – І тис. до н. е. 

3,8 км на північний захід від центру села, 

0,6 км на схід від автодороги Троїцьке – 

Левадки, на залуженні 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 
9083-Дп 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 2 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                            

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Львівській 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. № 

   Львівська область    

   м. Львів    

1.  Адміністративний 

будинок 

1886-1887 р. Вул. Січових Стрільців, 16 Архітектури 

та історії 

На обліку не перебував 2064- ЛВ 

2.  Будівля Галицького 

сейму 

1877-1881 р Вул. Т. Костюшка, 9 Архітектури 

та історії 

На обліку не перебував 2065-ЛВ 

3.  Будинок канцелярії 

Галицького сейму 

1907-1909 рр Вул. Листопадового Чину, 5а Архітектури 

та історії 

На обліку не перебував 2066-ЛВ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Додаток 3 

до наказу Міністерства 

культури України 

від_______ №_______ 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Сумській 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. № 

   Кролевецький район    

   Мутинська сільська 

рада 

   

   с. Мутин    

1.  Городище «Мутин» IV ст. до н.е. 0,2 км на схід від східної 

околиці с. Мутин та за 3 

км на північний схід від 

с. Камінь. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 2649-См 

   Литвиновицька 

сільська рада 

   

   с. Литвиновичі    

2.  Городище 

«Литвиновичі» 

IX-XI ст., XII-XIII 

ст., XVII – XVIII 

ст. 

 у південній частині села, 

вул. Садова, 7. 

Пам’ятка 

археології 

Розпорядження 

Представника Президента 

України в Сумській 

області «Про державний 

реєстр пам’яток 

археології області» від 

19.07.1994 № 227 

2650-См 
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   Спаська сільська рада    

   с. Спаське    

3.  Городище  

«Лобанова Гора» 

VI - V ст. до н. е., 

XI-XIII ст. 

за 0,964 км на захід від 

західної околиці села та за 

3 км на південний схід від 

східної околиці села 

Алтинівка, в урочищі 

Тарілка. 

Пам’ятка 

археології 

Розпорядження 

Представника Президента 

України в Сумській 

області «Про державний 

реєстр пам’яток археології 

області» від 19.07.1994  

№ 227 

2651-См 

   Лебединський район    

   Ворожбянська сільська 

рада 

   

   с. Пісківка    

4.  Городище  

«Велике Ворожбянське» 

VI-III ст. до. н. е. за 1,4 км на схід від 

північної околиці с. 

Пісківка та за 4,8 км на 

північ від північно-східної 

околиці села Ворожба. 

Пам’ятка 

археології 

Розпорядження 

Представника Президента 

України в Сумській 

області «Про державний 

реєстр пам’яток 

археології області» від 

19.07.1994 № 227 

2652-См 

   Роменський район    

   Новогребельська 

сільська рада 

   

   с. Голінка    

5. Могильник курганний 

«Голінка» 

II тис. до н.е. –  

I тис. н.е., XVII 

ст. 

за 3,2 км на захід від 

західної околиці с. 

Голінка, на межі Сумської 

і Полтавської області, в 

Пам’ятка 

археології, 

науки і техніки 

На обліку не перебував 2656-См 
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урочищі Домантиха. 

   с. Нова Гребля    

6. Курган «Ведмедько» II тис. до н.е. –  

I тис. н.е. 

с. Нова Гребля, за 3,7 км 

на захід від західної 

околиці села Нова Гребля, 

в урочищі Ведмедько. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 2657-См 

   с. Залатиха    

7. Курган «Залатиха 2» II тис. до н.е. –  

I тис. н.е. 

за 0,4 км на південь від 

південної околиці села 

Залатиха, в полі. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 2653-См 

8. Курган «Залатиха 3» II тис. до н.е. –  

I тис. н.е. 

за 0,6 км на південь від 

південної околиці села 

Залатиха, в полі. Займає 

підвищення плато правого 

корінного берега р. Сула. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 2654-См 

9. Курган «Залатиха 4» II тис. до н.е. –  

I тис. н.е. 

 за 0,9 км на північний 

захід від південно-західної 

околиці села Залатиха, в 

полі. 

Пам’ятка 

археології 

Розпорядження 

Представника Президента 

України в Сумській 

області «Про державний 

реєстр пам’яток 

археології області» від 

19.07.1994 № 227 

2655-См 

10 Могильник курганний 

«Першотравневе 2 » 

II тис. до н.е. –  

I тис. н.е. 

 за 2,6 км на південний 

схід від південної околиці 

села Залатиха та за 2,1 км 

на південний схід від 

південної околиці 

колишнього 

с. Першотравневе, на межі 

Сумської і Полтавської 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 2658-См 
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областей. 

11 Могильник курганний 

«Першотравневе 1 » 

II тис. до н.е. –  

I тис. н.е. 

 за 2 км на південь від 

південної околиці села 

Залатиха та за 0,9 км на 

південний схід від 

південної околиці 

колишнього с. 

Першотравневе, на межі 

Сумської і Полтавської 

областей. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 2659-См 

12 Могильник курганний 

«Залатиха 5» 

II тис. до н.е. –  

I тис. н.е. 

 за 1,2 км на захід від 

північної околиці села 

Залатиха, в полі.  

 

Пам’ятка 

археології 

Розпорядження 

Представника Президента 

України в Сумській 

області «Про державний 

реєстр пам’яток 

археології області» від 

19.07.1994 № 227 

2660-См 

13 Могильник курганний 

«Залатиха 4» 

II тис. до н.е. –  

I тис. н.е.,  

XVII ст. 

за 0,5 км на південь від 

південно-західної околиці 

села Залатиха, в полі. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 2661-См 

14 Могильник курганний 

«Залатиха 2» 

II тис. до н.е. –  

I тис. н.е.,  

XVII ст. 

за 2 км на південний схід 

від південно-східної 

околиці села Залатиха, в 

урочищі Харханівські 

Могили. 

 

Пам’ятка 

археології, 

науки і техніки 

Розпорядження 

Представника Президента 

України в Сумській 

області «Про державний 

реєстр пам’яток 

археології області» від 

19.07.1994 № 227 

2662-См 

15 Могильник курганний 

«Залатиха 1» 

II тис. до н.е. –  

I тис. н.е. 

за 1,5 км на захід від 

західної околиці села 

Залатиха, в урочищі 

Харханівщина. 

Пам’ятка 

археології, 

Розпорядження 

Представника Президента 

України в Сумській 

області «Про державний 

реєстр пам’яток 

2663-См 
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археології області» від 

19.07.1994 № 227 

   Сумський район,    

   Верхньосироватська 

сільська 

   

   с. Верхня Сироватка    

16 Курганний могильник 

«Великий Бобрик» 

II тис. до н.е. –  

I тис. н.е. 

с. Верхня Сироватка, за 

4,1 км на південний схід 

від південно-східної 

околиці села Верхня 

Сироватка та за 2,6 км на 

північ від північної 

околиці села Великий 

Бобрик Краснопільського 

району по обидві сторони 

грунтової дороги, що веде 

від села Великий Бобрик 

до села Залізняк, у полі. 

Пам’ятка 

археології 

Розпорядження 

Представника Президента 

України в Сумській 

області «Про державний 

реєстр пам’яток 

археології області» від 

19.07.1994 № 227 

2675-См 
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                                                                                                                                                                                                          Додаток 4 

                                                                                                                                                                                                          до наказу Міністерства  

                                                                                                                                                                                                          культури України  

             від             № _ 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини,  

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

у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним Порядком визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної 

спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України,  

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 14 вересня 2016 року № 626) 

 

№ 

п/п 

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

взяття під охорону 

  

   м. Дніпро   

1. Будинок в якому 

29.05.1921 року, на 

об’єднаній нараді 

президії губкому, 

губпрофради, губЧК 

виступав 

Дзержинський Ф.Є 

 вул. О.Поля, 2 Пам’ятка історії  Рішення Дніпропетровського 

облвиконкому  

від 12.01.1978 р. № 25 

   Тернопільська область 

 

  

   Борщівський район   

   с.Мельниця-Подільська   

2. Костел св. Генріха 1861 р вул. Незалежності,6 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення виконкому 

Тернопільської обласної 

ради від 31.03.1992 № 30 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                          Додаток 5 

                                                                                                                                                                                 до наказу Міністерства  

                                                                                                                                                                        культури України  

      від          №         

 

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 

   м. Львів   
1. 1

. 
Адміністративний будинок 1886-1887 р. вул. Січових Стрільців, 16 Архітектури та історії На обліку не перебував 

2. 2

. 
Будівля Галицького сейму 1877-1881 р вул. Т. Костюшка, 9 Архітектури та історії На обліку не перебував 

3. 3

. 
Будинок канцелярії 

Галицького сейму 

1907-1909 рр вул. Листопадового Чину , 5а Архітектури та історії На обліку не перебував 

   м. Київ   
4.  Наріжна башта мурів 

Кирилівського монастиря 

 вул. О. Теліги, 12 Архітектура Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 р.№ 970 
   м. Дніпро   
5.  Будівля 

Катеринославського 

комерційного училища 

 вул Олександра Поля, 2 Архітектури та історії Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 06.09.1979 № 442 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 


