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                                                                                                                                                                                                Додаток 1 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 17.05.2017 № 430 
 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Закарпатській 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. № 

   Великоберезнянський 

район 

   

   Буківцівська сільська рада    

   с. Буківцьово    

1.  Церква святого пророка Іллі  1791 р. посеред села на високій горі Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

188-Зк 

   Вишківська сільська рада    

   с. Вишка    

2.  Церква Св. Архангела Михайла середина 

XVIII ст. 

у північній, верхній частині 

села, на високій горі 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

189-Зк 

   Костринська сільська рада    

   с. Кострина    

3.  Церква Покрови Пр. 

Богородиці 

1761 р. в центрі села на пагорбі, в 

оточенні старих лип, на 

відстані 100 м від шосейної 

дороги Львів-Самбір-Ужгород 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

192-Зк 

   Солянська сільська рада    

   с. Сіль    



2 

 

4.  Церква Св. Василя Великого 1831 - 1834 рр. в центральній частині села, на 

терасі невисокого пагорба, 

ліворуч траси Ужгород-Львів 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 06.09.1979 № 442 

1114-Зк 

   Тихівська сільська рада    

   с. Гусний    

5.  Церква Святого Миколи 1759 р. в горішній частині села, на 

схилі високої гори 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

191/1-Зк 

6.  Дзвіниця церкви Святого 

Миколи 

поч. XX ст. в горішній частині села, на 

схилі високої гори 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

191/2-Зк 

 

   с. Сухий    

7.  Церква Св. Івана Предтечі 1769 р. у старому центрі села, який 

змістився на північний край 

завдяки його розбудові 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

196-Зк 

 

   Ужоцька сільська рада    

   с. Ужок    

8.  Церква Св. Архангела Михайла 1745 р. на схилі гори, у центральній 

частині села, що розтягнулося 

вздовж річки та шосе Львів-

Ужгород 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

198-Зк 

 

   Чорноголівська сільська рада    

   с. Чорноголова    

9.  Церква Св. Миколи 1794 р. на пагорбі, під яким 

зливаються гірські річки Люта 

та Верба 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

199-Зк 

 

   Виноградівський район    

   Новоселицька сільська рада    

   с. Новоселиця    

10.  Церква Успіння Пр. Богородиці  1669 р. на невисокому пагорбі в 

центрі села, біля дороги, що 

веде з Виноградова 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

181-Зк 

   Воловецький район    
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   Гукливецька сільська рада    

   с. Гукливий    

11.  Церква Св. Духа 1779 р. посеред села, на плато правого 

берега потоку Великий Звір 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

186/1-Зк 

12.  Дзвіниця церкви Св. Духа XIX ст. посеред села, на плато правого 

берега потоку Великий Звір 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

186/2 -Зк 

   Тишівська сільська рада    

   с. Котельниця    

13.  Церква Зіслання Св. Духа 1904 р. на терасі гірського схилу гори 

Осовні 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 06.09.1979 № 442 

1121-Зк 

   с. Тишів    

14.  Церква Вознесіння 

Господнього 

1898 р. біля підніжжя великої гори, на 

бічній вулиці села і є 

домінантною серед сільської 

забудови 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 06.09.1979 № 442 

1119-Зк 

   Міжгірський район    

   Буковецька сільська рада    

   с. Буковець    

15.  Церква Св. Архангела Михайла 1808 р. в центральній частині села при 

дорозі, на лівому березі 

потоку Буковець 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

212/1-Зк 

16.  Дзвіниця церкви Св. Архангела 

Михайла 

поч. ХХ ст. в центральній частині села при 

дорозі, на лівому березі 

потоку Буковець 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

212/2-Зк 

   Ізківська сільська рада    

   с. Ізки    

17.  Церква Св. Миколи 1798 р. в центрі села, на правому 

березі річки Репинки 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

215/1-Зк  
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18.  Дзвіниця церкви Св. Миколи XIX ст. в центрі села, на правому 

березі річки Репинки 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

215/2-Зк  

   Колочавська сільська рада    

   с. Колочава    

19.  Церква Зіслання Св. Духа 1795 р. на невисокому пагорбі в 

центрі села, біля дороги, що 

веде з Хуста 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

216-Зк 

   Негровецька сільська рада    

   с. Негровець    

20.  Церква Св. Архангела Михайла 1818 р. у центрі села, на плато 

великого пагорба, при дорозі 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

219-Зк 

   Нижньостуденівська 

сільська рада 

   

   с. Верхній Студений    

21.  Церква Св. Миколи 1804 р. на околиці села, на правому 

березі потоку, на високому 

пагорбі, в оточенні старого 

цвинтаря 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

213-Зк 

   Пилипецька сільська рада    

   с. Пилипець    

22.  Церква Різдва Пр. Богородиці 1780 р. в центрі села при дорозі Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

221/1-Зк 

23.  Дзвіниця церкви Різдва Пр. 

Богородиці 

1841 р. в центрі села при дорозі Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

221/2-Зк 

   Репинська сільська рада    

   с. Репинне    

24.  Церква Св. Дмитра 1780 р. в центральній частині села при 

дорозі, на лівому березі ріки 

Репинки 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

223-Зк 
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   Торуньська сільська рада    

   с. Торунь    

25.  Церква введення в храм  

Св. Богородиці 

1809 р. у центральній частині села на 

схилі крутого пагорба 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 06.09.1979 № 442 

1127-Зк 

   Мукачівський район    

   Бистрицька сільська рада    

   с. Вільховиця    

26.  Церква Св. Дмитра XVIII ст.,  

1910 р. 

на краю села, при дорозі на 

невеличкому пагорбі 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

184-Зк 

   Перечинський район    

   Туричківська сільська рада    

   с. Лікіцари    

27.  Церква Св. Василя Великого 1746 р. в центрі села, на східному 

схилі високого пагорба, в 

оточенні гір 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

193-Зк 

   Рахівський район    

   Діловецька сільська рада    

   с. Ділове    

28.  Церква Успіння Пр. Богородиці  1778 р. на невисокому пагорбі у 

старій частині села серед 

садибної забудови 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

203-Зк 

   Ясінянська селищна рада    

   смт Ясіня     

29.  Церква Преображення 

Господнього 

1871 р. вул. Грушевського, 171 Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

206-Зк 

30.  Церква Вознесіння 

Господнього 

1824 р. вул. Криворівня, на високому 

пагорбі, який височіє над 

долиною правого берега ріки 

Чорної Тиси 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

201/1-Зк 
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31.  Дзвіниця церкви Вознесіння 

Господнього 

1813 р. вул. Криворівня, на високому 

пагорбі, який височіє над 

долиною правого берега ріки 

Чорної Тиси 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

201/2-Зк 

   Середньоводянська сільська 

рада 

   

   с. Середнє Водяне    

32.  Церква Св. Миколи (верхня) 1705 р. на високому пагорбі, дещо 

віддалено від старого центру 

села 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

208-Зк 

33.  Церква Св. Миколи (нижня) XVII ст. на високому пагорбі, у нижній 

частині великого розлогого 

села 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

209-Зк 

   Хустський район    

   Данилівська сільська рада    

   с. Данилово    

34.  Церква Св. Миколи 

Чудотворця 

1779 р. на високому пагорбі села Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

214/1-Зк 

35.  Дзвіниця церкви Св. Миколи 

Чудотворця 

1779 р. на високому пагорбі села Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

214/2-Зк 

   Олександрівська сільська 

рада 

   

   с. Олександрівка    

36.  Церква Св. Параскеви 1753 р. майже в центрі села, посеред 

старої сільської забудови, на 

невисокому пагорбі 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

220/1-Зк 

37.  Дзвіниця церкви Св. Параскеви кін. XVIII ст. майже в центрі села, посеред 

старої сільської забудови, на 

невисокому пагорбі 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

220/2-Зк 

   Крайниківська сільська рада    
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   с. Крайниково    

38.  Церква Св. Архангела Михайла 1668 р. у старому центрі села, 

неподалік від дороги, що веде 

з Стеблівки 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

217-Зк 

   Сокорницька сільська рада    

   с. Сокирниця    

39.  Церква Св. Миколи XVII –  

XVIII ст. 

посеред села, серед садибної 

забудови 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

227/1-Зк 

40.  Дзвіниця церкви Св. Миколи кін. XVIII ст. посеред села, серед садибної 

забудови 

Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

227/2-Зк 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 2 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 17.05.2017 № 430 
 

 

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. № 

   м. Львів    

1.  Вілла письменниці Габріелі 

Запольської 

поч. ХХ ст. вул. Г. Запольської, 3 Пам’ятка історії На державному 

обліку не 

перебував 

2965-Лв 

2.  Будинок житловий  1908 р. вул. І. Котляревського, 49 Пам’ятка 

архітектури 

На державному 

обліку не 

перебував 

2972-Лв 

3.  Руїни синагоги «Турей Загав» 

(«Золота Роза») 

1582 р. –  

поч. XVII ст., 

XVIII 

вул. Федорова, 27 – 

вул. Староєврейська 

Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

Рішення Львівської 

обласної ради  

від 02.07.1999  

№ 128  

513-Лв 

   Миколаївський район    

   м. Миколаїв    

4.  Церква Святого Миколая 1857 –  

1874 рр. 

вул. Митрополита Андрея 

Шептицького, 19 

Пам’ятка 

архітектури, 

монументального 

мистецтва та 

історії 

На державному 

обліку не 

перебував 

2966-Лв 
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 Комплекс фортифікаційних та 

інженерних споруд «Фортеця 

м. Миколаїв» 

    2967-Лв 

5.  Командний пункт фортеці 

Миколаїв 

1910 р. вул. Львівська Пам’ятка історії На державному 

обліку не 

перебував 

2967/1-Лв 

   Сокальський район    

   Варязька сільська рада    

   с. Лубнівка    

6.  Церква Воздвиження Чесного 

Хреста та дзвіниця 

1768 р. біля центру маленької 

Лубнівки 

Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

На державному 

обліку не 

перебував 

2968-Лв 

   Опільська сільська рада    

   с. Бояничі    

7.  Церква перенесення мощей  

Св. Миколая 

1910 р. на роздоріжжі вулиць Пам’ятка 

архітектури 

На державному 

обліку не 

перебував 

2970-Лв 

   с. Гатківка    

8.  Церква Св. Арх. Михаїла 1883 р. у південно-східній частині 

села, при дорозі 

Пам’ятка 

архітектури 

На державному 

обліку не 

перебував 

2971-Лв 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 3 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 17.05.2017 № 430 

 

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

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

взяття під охорону 

Охор. № 

   м. Полтава    

1.  Будинок просвітницький 

ім. М.В. Гоголя 

1900 р., 

1961 р. 

вул. Гоголя, 22 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавського 

обласного виконавчого 

комітету від 23.04.1984 

№ 165 

3-Пл 

2.  Будівля адміністративна  1903 р. вул. Гоголя, 25 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 17.02.1992, 

наказ Управління 

культури Полтавської 

обласної державної 

адміністрації  

від 14.03.2014 № 59  

4756-Пл 

3.  Каплиця Юрія 

Переможця 

1911 р., 

1911 –  

1914 рр., 

1987 –  

1989 рр. 

вул. Зіньківська, 16-а Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 17.01.1992, 

наказ Управління 

культури Полтавської 

обласної державної 

адміністрації  

від 19.10.2010 № 358  

11-Пл 
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4.  Будинок земства 1905 р. вул. Конституції, 2 Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР  

від 06.09.1979 № 442 

1475-Пл 

5.  Полтавська дитяча 

художня школа 

1912 р. вул. Конституції, 2 а Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 17.01.1992  

20-Пл  

6.  Будинок житловий 1868 р., 

1954 р. 

вул. Конституції, 11 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 24.02.1993 

71-Пл 

7.  Будинок житловий із 

закладами громадського 

обслуговування 

1868 р. вул. Котляревського, 22 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 24.02.1993 

68-Пл 

8.  Навчальний корпус 1903 р. вул. Остроградського, 2 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення виконавчого 

комітету Полтавської 

обласної ради народних 

депутатів від 23.04.1982 

№ 247, рішення 

Полтавського обласного 

виконавчого комітету 

від 23.04.1984 № 165,  

рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 17.01.1992 

4757-Пл 

9.  Миколаївська церква 1774 р., 

1855 р. 

провулок Першотравневий, 3 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 24.02.1993  

89-Пл 

10.  Палац дитячої та 

юнацької творчості 

1914 р. вул. Пушкіна, 30 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 17.01.1992, 

наказ Управління 

культури Полтавської 

обласної державної 

49-Пл 
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адміністрації від 

14.03.2014 № 59  

11.  Будинок виправного 

арештантського 

відділення 

кінець 

1860-х 

років 

вул. Пушкіна, 91 Пам’ятка 

архітектури 

На державному обліку 

не перебував 

4758-Пл 

12.  Будинок житловий поч. ХХ ст. Майдан Соборний, 6 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 24.02.1993 

4759-Пл 

13.  Будинок житловий з 

магазинами 

друга 

половина 

1860-х 

років 

вул. Соборності, 21 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради народних 

депутатів від 24.02.1993 

4760-Пл 

14.  Дворянське зібрання 1810 р., 

1947 р. 

вул. Соборності, 31 Пам’ятка 

архітектури 

Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970 

577/6-Пл 

15.  Будинок гімназії  

В.П. Ахшарумової – 

Бєльської 

1872 р. вул. Шевченка, 14 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Полтавської 

міської ради  

від 21.10.2010 

4822-Пл 

   Зіньківський район    

   Опішнянська сільська рада    

16.  Курган «Вітова Могила» перша 

половина 

VI ст. н.е. 

неподалік межі з Котелевським районом, 

за 4,8 км на північний схід від східної 

околиці с. Міські Млини Опішнянської 

селищної ради, за 1,61 км на південь – 

південний схід від південної окраїни  

с. Деревки Деревківської сільської ради 

Котелевського району та 3,05 км на 

північний схід від околиці с. Лихачівка 

Малорублівської сільської ради того ж 

району 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Полтавської 

обласної ради  

від 15.02.2001  

4761-Пл 

   Карлівський район    
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   Федорівська сільська рада    

17.  Майдан ІІ І тис. до 

н.е., XVII 

ст. 

за 3,08 км на південний захід – південь 

від споруди Федорівської 

Благовіщенської церкви, за 2,65 км на 

південний захід від приміщення 

Федорівської сільської ради, навпроти 

південної околиці села, у лісових 

надсхилових насадженнях виступу плато 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4762-Пл 

18.  Курган І IV – IІ тис. 

до н.е. 

за 1,62 км на північ – північний схід від 

споруди Федорівської Благовіщенської 

церкви, за 0,81 км у тому ж напрямку від 

північно-східної нагірної правобережної 

околиці села та вул. Коцюбинського 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4763-Пл 

19.  Курган ІІ IV – I тис. 

до н.е. 

за 0,86 км на південний захід від споруди 

Федорівської Благовіщенської церкви, за 

1,57 на захід від приміщення 

Федорівської сільської ради, біля 

південно-західного краю листяного 

ласового масиву край нагірної 

правобережної частини села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4764-Пл 

20.  Курган ІІІ IІІ – IІ тис. 

до н.е. 

за 0,94 км на південний захід від 

приміщення Федорівської 

Благовіщенської церкви, за 2,01 км на 

північний захід від Федорівської 

сільської ради, у нагірній правобережній 

частині території сільської ради 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4765-Пл 

21.  Курган IV IV – IІ тис. 

до н.е. 

за 4,05 км на південний захід від споруди 

Федорівської Благовіщенської церкви, за 

3,68 км на південний захід від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

поза межами села, на краю орних угідь у 

нагірній частині території сільській ради 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4766-Пл 
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22.  Курган V IV – IІ тис. 

до н.е. 

за 4,59 км на південний захід від споруди 

Федорівської Благовіщенської церкви, за 

4,32 км на південний захід від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

поза межами села, біля краю орних угідь 

у нагірній правобережній частині 

території  сільської ради, на північний 

захід від урочища Воронин Ліс 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4767-Пл 

23.  Курган VI IV – IІ тис. 

до н.е. 

за 4,64 км на південний захід від споруди 

Федорівської Благовіщенської церкви, за 

4,43 км на південний захід від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

поза межами села, на орних угіддях у 

нагірній правобережній частині території 

сільської ради 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4768-Пл 

24.  Курган VIІ IІІ – IІ тис. 

до н.е. 

за 1,46 км на південний схід від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

поза межами села, неподалік від 

лівобережної околиці, біля колишнього 

колгоспного тваринницького двору 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4769-Пл 

25.  Курган VIІІ IІІ – IІ тис. 

до н.е. 

за 2,27 км на південний схід – південь від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

поза межами села, неподалік від 

трансформаторної підстанції і лівобіч від 

асфальтованої дороги обласного значення 

О 1707094 «Карлівка-Климівка» (за 0,06 

км на схід), у лівобережній частині 

земель сільської ради 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4770-Пл 

26.  Курган ІХ IІІ – IІ тис. 

до н.е. 

за 2,28 км на південь від приміщення 

Федорівської сільської ради, поза межами 

села, на південний захід від 

трансформаторної підстанції, у 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4771-Пл 
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лівобережній частині земель сільської 

ради і праворуч від асфальтованої дороги 

обласного значення О 1707094 

«Карлівка-Климівка» (за 0,44 км на захід) 

27.  Курган Х IІІ – IІ тис. 

до н.е. 

за 2,38 км на південний схід – південь від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

поза межами села, на південний схід від 

трансформаторної підстанції, у 

лівобережній частині земель сільської 

ради і праворуч від асфальтованої дороги 

обласного значення О 1707094 

«Карлівка-Климівка» (за 0,11км на захід) 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4772-Пл 

28.  Курган ХІ IІІ – IІ тис. 

до н.е. 

за 3,62 км на південний схід від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

за 0,86 км на північ від околиці села 

Климівка, поза межами села, ліворуч від 

асфальтованої дороги обласного значення 

О 1707094 «Карлівка-Климівка» (за 0,14 

км на схід), у лівобережній частині 

земель сільської ради 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4773-Пл 

29.  Курган ХІІ IV – IІ тис. 

до н.е. 

за 1,51 км на схід від приміщення 

Федорівської сільської ради, за 0,41 км на 

північ від асфальтованої дороги 

обласного значення О 1707100 

«Федорівка-Нижня Ланна», біля насипу 

залізниці «Полтава – Красноград – 

Лозова» 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4774-Пл 

30.  Група курганів І IV – I тис. 

до н.е. 

за 1,9 – 2,5 км на північний схід від 

споруди Федорівської Благовіщенської 

церкви, за 1,25 – 1,8 км у тому ж 

напрямку від північно-східної нагірної 

правобережної околиці села  

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4775-Пл 
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31.  Група курганів ІІ IV – I тис. 

до н.е. 

за 0,95 – 1,19 км на північ від споруди 

Федорівської Благовіщенської церкви, за 

0,03 – 0,25 км у тому ж напрямку від 

північно-східної нагірної околиці села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4776-Пл 

32.  Група курганів ІІІ IV – IІ тис. 

до н.е. 

за 0,12-0,14 км на північ від 

асфальтованої дороги обласного значення 

О 1707100 «Федорівка-Нижня Ланна» на 

лівобережній околиці (у межах) села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4777-Пл 

33.  Група курганів V IV – I тис. 

до н.е. 

за 0,08-0,27 км на південний захід – 

південь від споруди Федорівської 

Благовіщенської церкви, за 1,3-1,46 км на 

північний захід від приміщення 

Федорівської сільської ради, на південь 

від нагірної правобережної околиці села 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4778-Пл 

34.  Група курганів VІ IV – I тис. 

до н.е. 

за 2,43-2,92 км на південний захід від 

споруди Федорівської Благовіщенської 

церкви, за 2,47-2,93 км на захід – 

південний захід від приміщення 

Федорівської сільської ради, на 

правобережному орчикському плато, 

навпроти південної околиці села, поза 

його межами, на орних угіддях 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4779-Пл 

35.  Група курганів VІІ IV – I тис. 

до н.е. 

за 3,24-3,62 км на південний захід – 

південь від споруди Федорівської 

Благовіщенської церкви, за 2,86 – 3,14 км 

на захід – південний захід від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

на правобережному орчикському плато, 

практично навпроти південної околиці 

села, поза його межами, на орних угіддях 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4780-Пл 
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36.  Група курганів VІІІ IV – I тис. 

до н.е., 

XVII ст. 

за 1,78-1,89 км на південний схід від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

поза межами села, у лівобережній частині 

земель сільської ради, ліворуч від 

асфальтованої дороги обласного значення 

О 1707094 «Карлівка – Климівка» (за 

0,54 – 0,64 км на схід) 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4781-Пл 

37.  Група курганів ІХ IV – IІ тис. 

до н.е. 

за 3,78 км на південний схід від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

за 0,59 – 0,6 км на північ від околиці села 

Климівка, поза межами села, ліворуч від 

асфальтованої дороги обласного значення 

О 1707094 «Карлівка – Климівка»  

(за 0,16 км на схід), у лівобережній 

частині земель сільської ради 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4782-Пл 

38.  Група курганів Х IV – I тис. 

до н.е. 

за 2,77 – 3,0 км на південь від 

приміщення виконавчого комітету 

Федорівської сільської ради, за 0,84 – 

1,15 км на південь від сучасної південно-

західної околиці села Федорівка, за 

межами населених пунктів 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4783-Пл 

39.  Група курганів ХІ IV – IІ тис. 

до н.е. 

за 2,76-3,08 км на південний захід – 

південь від приміщення Федорівської 

сільської ради, за 1,51-1,78 км на 

північний захід від околиці села 

Климівка, поза межами села, праворуч 

від асфальтованої дороги обласного 

значення О 1707094 «Карлівка – 

Климівка» (за 0,65-0,86 км на захід), у 

лівобережній частині земель сільської 

ради 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4784-Пл 
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40.  Група курганів ХІІ IV – IІ тис. 

до н.е. 

за 2,86-3,08 км на південний схід від 

приміщення Федорівської сільської ради, 

поза межами села, ліворуч від 

асфальтованої дороги обласного значення 

О 1707094 «Карлівка – Климівка» (за 

1,84-1,85 км на схід), у лівобережній 

(«нагірній») частині земель сільської 

ради 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4785-Пл 

   Котелевський район    

   Котелевська селищна рада    

41.  Стоянка І V - І тис. 

до н.е.; 

друга 

чверть І 

тис. до н.е. 

Матюшине І (Романівка), урочище, за 

3,88 км на схід – південний схід від 

східної околиці с. Більськ, за 4,35 км на 

північний захід від центральної частини 

селища Котельви (пам’ятник Герою 

Радянського Союзу С.А. Ковпаку), на 

підвищенні першої тераси посеред 

сучасної правобережної заплави річки 

Ворскли (на колишньому лівому березі її 

старого річища), за 0,125 км лівобіч (на 

південь) від асфальтованої дороги 

обласного значення О 1710132 

«Котальва-Більськ» 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4786-Пл 

42.  Стоянка ІІ V тис. до 

н.е.,  

XVIII ст. 

Матюшине ІІ (Романівка), урочище, за 

3,71 км на схід – південний схід від 

східної околиці с. Більськ, за 4,58 км на 

північний захід від центральної частини 

селища Котельви, на підвищенні першої 

тераси посеред сучасної правобережної 

заплави річки Ворскли (на колишньому 

лівому березі її старого річища), за 0,11 

км лівобіч (на південь – південний захід) 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4787-Пл 



10 

 

від асфальтованої дороги обласного 

значення О 1710132 «Котальва-Більськ» 

43.  Стоянка ІІІ перша 

чверть І 

тис. до н.е. 

Матюшине ІІІ (Романівка), урочище, за 

3,5 км на південний схід від східної 

околиці села Більськ, за 4,8 км на 

північний захід від центральної частини 

селища Котельви, на підвищенні навколо 

вигину стариці на першій терасі 

правобережної заплави річки Ворскла (на 

колишньому лівому березі Старої 

Ворскли), за 0,65 км лівобіч (на 

південний захід) від асфальтованої 

автодороги обласного значення О 

1710132 «Котальва-Більськ» 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку 

не перебував 

4788-Пл 

   Кременчуцький район    

   м. Кременчук    

44.  Будинок 

Кременчуцького 

відділення Державного 

Банку Російської імперії 

1900 р. вул. Перемоги, 9/1 Пам’ятка 

архітектури 

На державному обліку 

не перебував 

4791-Пл 

   Полтавський район    

   Ковалівська сільська рада    

   с. Ковалівка    

45.  Будинок червоний, у 

якому працював  

Макаренко А.С. 

1905 р. вул. Музей Макаренка, 1 Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Полтавської 

обласної ради народних 

депутатів від 22.05.1986 

№ 219 

4789-Пл 
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46.  Будинок білий, у якому 

працював  

Макаренко А.С. 

1895 р. вул. Музей Макаренка, 1 Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Полтавської 

обласної ради народних 

депутатів від 22.05.1986 

№ 219 

4790-Пл 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 4 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 17.05.2017 № 430 
 

 

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

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

взяття під охорону 

Охор. № 

   Близнюківський район    

   Близнюківська сільська рада    

   с. Садове    

1.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,87 км на північний схід від 

братської могили в центрі с. Садове, 

праворуч шосейної дороги у 

напрямку села Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 196  

8963-Ха   

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,05-2,06 км на південь від 

братської могили в центрі села 

Садове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 196  

1898-Ха 

2.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,05 км на південь від братської 

могили в центрі с. Садове  

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 196  

1898/1-Ха 
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3.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,06 км на південь від братської 

могили в центрі с. Садове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 196  

1898/2-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,87-1,9 км на південь від 

братської могили в центрі села 

Садове, ліворуч ґрунтової дороги з 

села Олександрівка в с. Садове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 196  

8964-Ха 

4.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,9 км на південь від братської 

могили в центрі с. Садове, ліворуч 

ґрунтової дороги з села 

Олександрівка в с. Садове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 196  

8964/1-Ха 

5.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,87 км на південь від братської 

могили в центрі с. Садове, ліворуч 

ґрунтової дороги з села 

Олександрівка в с. Садове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 196  

8964/2-Ха 

   Берестівська сільська рада    

   с. Берестове    

6.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2 км на південь від сільського 

кладовища на південно-східній 

околиці села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8965-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,65-1,67 км на південний схід від 

дамби ставка в селі Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

2289-Ха 
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від 18.04.1988 № 161  

7.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,65 км на південний схід від дамби 

ставка в селі Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2289/1-Ха  

8.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,67 км на південний схід від дамби 

ставка в селі Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2289/2-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,52-1,6 км на північ від братської 

могили в центрі села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8966-Ха 

9.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,54 км на північ від братської 

могили в центрі села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8966/1-Ха 

10.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,6 км на північ від братської 

могили в центрі села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8966/2-Ха 

11.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,6 км на північ від братської 

могили в центрі села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8966/3-Ха 
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12.  Курган № 11 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,52 км на північ від братської 

могили в центрі села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 

8966/4-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,96-2,05 км на північний схід від 

братської могили в центрі села 

Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8967-Ха 

13.  Курган № 7 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,96 км на північний схід від 

братської могили в центрі села 

Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8967/1-Ха 

14.  Курган № 8 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,99 км на північний схід від 

братської могили в центрі села 

Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8967/2-Ха 

15.  Курган № 9 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2 км на північний схід від братської 

могили в центрі села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8967/3-Ха 

16.  Курган № 10 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,05 км на північний схід від 

братської могили в центрі села 

Берестове 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 

8967/4-Ха 

   Бурбулатівська сільська рада    

   с. Бурбулатове    

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,95-1 км на південний захід від 

братської могили в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

2290-Ха 
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від 18.04.1988 № 161  

17.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,95 км на південний захід від 

братської могили в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2290/1-Ха 

18.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1 км на південний захід від 

братської могили в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2290 /2-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,72-2,75 км на північ від братської 

могили в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8968-Ха 

19.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,75 км на північ від братської 

могили в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8968/1-Ха 

20.  Курган № 7 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,72 км на північ від братської 

могили в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8968/2-Ха 

21.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,45 км на північний схід від 

братської могили в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8969-Ха 
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 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,1-2,16 км на схід від братської 

могили в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8970-Ха 

22.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,1 км на схід від братської могили 

в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8970/1-Ха 

23.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,16 км на схід від братської 

могили в селі Бурбулатове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

8970/2 

   с. Олександрівка    

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 4,41-4,44 км на північний захід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2211-Ха 

24.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 4,41 км на північний захід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2211/1-Ха 

25.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 4,44 км на північний захід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2211/2-Ха 



7 

 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,69-3,78 км на північний захід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8971-Ха 

26.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,78 км на північний захід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8971/1-Ха 

27.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,76 км на північний захід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8971/2-Ха 

28.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,69 км на північний захід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8971/3-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,22-2,24 км на північний схід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8972-Ха 

29.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,22 км на північний схід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8972/1-Ха 
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30.  Курган № 7 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,24 км на північний схід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8972/2-Ха 

31.  Курган № 8 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,55 км на північний схід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8973-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,8-2,91 км на захід від братської 

могили в центрі села Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8974-Ха 

32.  Курган № 9 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,91 км на захід від братської 

могили в центрі села Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8974/1-Ха 

33.  Курган № 10 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,84 км на захід від братської 

могили в центрі села Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8974/2-Ха 

34.  Курган № 11 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,8 км на захід від братської могили 

в центрі села Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8974/3-Ха 
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35.  Курган № 12 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 4,35 км на південний захід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 20.04.1987 

№ 183  

8975-Ха 

36.  Курган № 13 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,28 км на південь  від братської 

могили в центрі села Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8976-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 5,36-5,56 км на південний схід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8977-Ха 

37.  Курган № 14 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 5,36 км на південний схід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8977/1-Ха 

38.  Курган № 15 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 5,56 км на південний схід від 

братської могили в центрі села 

Олександрівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8977/2-Ха 

   Верхньосамарська сільська рада    

   с. Верхня Самара    

39.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,63 км на захід від братської 

могили на південно-західній околиці 

села Верхня Самара, біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

8978-Ха 
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від 20.04.1987 № 183  

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,08-1,5 км на північний захід від 

братської могили, яка знаходиться на 

південно-західній околиці села Верхня 

Самара, біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2216-Ха 

40.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,3 км на північний захід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 20.04.1987 

№ 183  

2216/1-Ха 

41.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,38 км на північний захід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2216/2-Ха 

42.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,5 км на північний захід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 20.04.1987 

№ 183  

2216/3-Ха 

43.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,08 км на північний захід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2216/4-Ха  

44.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,18 км на північний захід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

8979-Ха  
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від 20.04.1987 № 183  

45.  Курган № 7 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,12 км на північний захід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8980-Ха 

46.  Курган № 8 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,45 км на північ від братської 

могили на південно-західній околиці 

села Верхня Самара, біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8981-Ха 

47.  Курган № 10 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,9 км на північний схід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8982-Ха 

48.  Курган № 11 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,78 км на північний схід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8983-Ха 

49.  Курган № 12 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,82 км на північний схід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8984-Ха 

50.  Курган № 13 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,1 км на північний схід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8985-Ха 
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 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,16-2,18 км на північний схід від 

братської могили, яка знаходиться на 

південно-західній околиці села Верхня 

Самара, біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8986-Ха  

51.  Курган № 14 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,18 км на північний схід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів 

 від 20.04.1987 № 183  

8986/1-Ха 

52.  Курган № 15 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,16 км на північний схід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8986/2-Ха 

53.  Курган № 16 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,27 км на північний схід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8987-Ха 

54.  Курган № 17 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,76 км на північний схід від 

братської могили на південно-

західній околиці села Верхня Самара, 

біля школи 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8988-Ха 

   с. Веселе    

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,14 км на південний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2215Ха 
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55.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,14 км на південний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2215/1-Ха 

56.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,14 км на південний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2215/2-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,81-1,5 км на північний схід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8989-Ха 

57.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,5 км на північний схід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8989/1-Ха 

58.  Курган № 13 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,81 км на північний схід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8989/2-Ха  

59.  Курган № 14 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,93 км на північний схід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів 

 від 20.04.1987 № 183  

8990-Ха 
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60.  Курган № 15 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,14 км на північний схід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8991-Ха 

61.  Курган № 16 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,28 км на північний схід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8992-Ха 

62.  Курган № 17 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,37 км на північний схід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8993-Ха 

63.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,96 км на південний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8994-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,41-0,43 км на південний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів 

 від 20.04.1987 № 183  

8995-Ха 

64.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,43 км на південний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8995/1-Ха 
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65.  Курган № 7 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,41 км на південний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8995/2-Ха 

66.  Курган № 8 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,74 км на захід від кладовища, яке 

міститься в центрі села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8996-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,51-0,8 км на північний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8997-Ха 

67.  Курган № 9 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,51 км на північний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8997/1-Ха 

68.  Курган № 10 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,67 км на північний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 20.04.1987 

№ 183  

8997/2-Ха 

69.  Курган № 11 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,8 км на північний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8997/3-Ха 
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70.  Курган № 12 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,23 км на північний захід від 

кладовища, яке міститься в центрі 

села Веселе 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8998-Ха 

   с. Павлівка    

71.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,56 км на захід від південної 

околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2219-Ха 

72.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,75 км на захід від південної 

околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

8999-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,41-1,55 км на захід від південної 

околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9001-Ха 

73.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,41 км на захід від південної 

околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9001/1-Ха 

74.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,44 км на захід від південної 

околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9001/2-Ха 
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75.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,5 км на захід від південної 

околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9001/3-Ха 

76.  Курган № 15 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,55 км на захід від південної 

околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 

9001/4-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,7-1,76 км на захід від села 

Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 20.04.1987 

№ 183  

9002-Ха 

77.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,7 км на захід від села Павлівка Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9002/1-Ха 

78.  Курган № 7 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,73 км на захід від села Павлівка Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9002/2-Ха 

79.  Курган № 8 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,76 км на захід від села Павлівка Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9002/3-Ха 

80.  Курган № 9 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,9 км на захід від південної 

околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

9003-Ха 
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від 20.04.1987 № 183  

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,65-2,71 км на північній захід від 

північної околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 20.04.1987 

№ 183  

9004-Ха 

81.  Курган № 10 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,65 км на північній захід від 

північної околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9004/1-Ха 

82.  Курган № 11 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,71 км на північній захід від 

північної околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9004/2-Ха 

83.  Курган № 12 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,11 км на північній захід від 

північної околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9005-Ха 

84.  Курган № 13 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,33 км на північній захід від 

північної околиці села Павлівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9006-Ха 

   Добровільська сільська рада    

   с. Берестове    

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,18-0,21 км на південний схід від 

південної околиці села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

2288-Ха 
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обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

85.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,18  км на південний схід від 

південної околиці села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2288/1-Ха  

86.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,21 км на південний схід від 

південної околиці села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2288/2-Ха  

87.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,09 км на північний захід від 

північної околиці села Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9007-Ха 

88.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,46 км на північний захід від 

братської могили в селі Берестове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9008-Ха 

   с. Ганнівка    

89.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,4 км на північний захід від 

кладовища на північно-західній 

околиці села Ганнівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 196  

1894-Ха 

   Криштопівська сільська рада    

   с. Андріївка    
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 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,36-0,4 км на північний схід від 

кладовища на східній околиці села 

Андріївка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2212-Ха 

90.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,36 км на північний схід від 

кладовища на східній околиці села 

Андріївка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2212/1-Ха  

91.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,4 км на північний схід від 

кладовища на східній околиці села 

Андріївка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

2212/2-Ха  

92.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,5 км на північ від кладовища на 

східній околиці села Андріївка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9009-Ха 

   Лукашівська сільська рада    

   с. Водяне    

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,03-1,07 км на південний схід від 

кладовища на північній околиці села 

Водяне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2291-Ха  

93.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,07 км на південний схід від 

кладовища на північній околиці села 

Водяне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2291/1-Ха  
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94.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,03 км на південний схід від 

кладовища на північній околиці села 

Водяне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2291/2-Ха  

95.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,04 км на південний схід від 

кладовища на північній околиці села 

Водяне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9010-Ха 

   с. Лукашівка    

96.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

в центральній частині села Лукашівка, 

за 0,55 км на північ від сільського 

кладовища на південній околиці села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 196  

1896-Ха 

   Олексіївська сільська рада    

   с. Васюкове    

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,42-1,55 км на північ від 

кладовища на північно-західній 

околиці села Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 169  

1895-Ха 

97.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,55 км на північ від кладовища на 

північно-західній околиці села 

Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 169  

1895/1-Ха 

98.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,42 км на північ від кладовища на 

північно-західній околиці села 

Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

1895/2-Ха  
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депутатів від 16.04.1984 

№ 169  

99.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,1 км на північний захід від 

кладовища на північно-західній 

околиці села Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 16.04.1984 

№ 169  

9011-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,89-1,03 км на південь від 

кладовища на північно-західній 

околиці села Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 169  

9012-Ха 

100.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,89 км на південь від кладовища 

на північно-західній околиці села 

Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 169  

9012/1-Ха 

101.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,89 км на південь від кладовища 

на північно-західній околиці села 

Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 169  

9012/2-Ха 

102.  Курган № 7 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,0 км на південний схід від 

кладовища на північно-західній 

околиці села Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 169  

9012/3-Ха 

103.  Курган № 8 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,03 км на південний схід від 

кладовища на північно-західній 

околиці села Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 169  

9012/4-Ха 
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104.  Курган № 9 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,7 км на південний схід від 

кладовища на північно-західній 

околиці села Васюкове 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 169  

9013-Ха 

   Олексіївська сільська рада    

   с. Микільське    

105.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,4 км на захід від дамби ставка на 

південно-східній околиці села 

Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2295-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,83-0,88 км на захід від дамби 

ставка на південно-східній околиці 

села Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9014-Ха 

106.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,88 км на захід від дамби ставка на 

південно-східній околиці села 

Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9014/1-Ха 

107.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 0,83 км на захід від дамби ставка на 

південно-східній околиці села 

Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9014/2-Ха 

108.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,12 км на південний захід від 

дамби ставка на південно-східній 

околиці села Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9015-Ха 
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 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,01 км на південь від дамби 

ставка на південно-східній околиці 

села Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9016-Ха 

109.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,01 км на південь від дамби ставка 

на південно-східній околиці села 

Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9016/1-Ха 

110.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,05 км на південь від дамби ставка 

на південно-східній околиці села 

Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9016/2-Ха  

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,85-1,9 км на південний схід від 

дамби ставка на південно-східній 

околиці села Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9017-Ха 

111.  Курган № 7 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,85 км на південний схід від дамби 

ставка на південно-східній околиці 

села Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9017/1-Ха 

112.  Курган № 8 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,9 км на південний схід від дамби 

ставка на південно-східній околиці 

села Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9017/1-Ха 
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113.  Курган № 9 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,91 км на схід від дамби ставка на 

південно-східній околиці села 

Микільське 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9018-Ха  

   Надеждинська сільська рада    

   с. Надеждине    

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,56-3,65 км на північний захід від 

мосту через річку Бритай в 

центральній частині села Надеждине 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9019-Ха 

114.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,65 км на північний захід від 

мосту через річку Бритай в 

центральній частині села Надеждине 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9019/1-Ха 

115.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,56 км на північний захід від 

мосту через річку Бритай в 

центральній частині села Надеждине 

Пам’ятка 

археології 

На державному обліку не 

перебував 

9019/2-Ха 

116.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,1 км на північний захід від мосту 

через річку Бритай в центральній 

частині села Надеждине 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9020-Ха 

117.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,55 км на північ від мосту через 

річку Бритай в центральній частині 

села Надеждине 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9021-Ха 
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118.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

на території кладовища, за 0,65 км на 

північний захід від мосту через річку 

Бритай в центральній частині села 

Надеждине 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9021-Ха  

119.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,17 км на південний схід від мосту 

через річку Бритай в центральній 

частині села Надеждине 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 20.04.1987 № 183  

9022-Ха 

   Новоукраїнська сільська рада    

   с. Холодне    

120.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,95 км на північний захід від 

кладовища на південній околиці села 

Холодне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 196  

2297-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,07-1,15 км на схід від кладовища 

на південній околиці села Холодне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9023-Ха 

121.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,07 км на схід від кладовища на 

південній околиці села Холодне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9023/1-Ха 

122.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,13 км на схід від кладовища на 

південній околиці села Холодне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

9023/2-Ха 
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від 18.04.1988 № 161  

123.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,15 км на схід від кладовища на 

південній околиці села Холодне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9023/3-Ха 

   Семенівська сільська рада    

   с. Семенівка    

124.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,08 км на північний схід від 

братської могили в центрі села 

Семенівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

2296-Ха 

125.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,17 км на північ від братської 

могили в центрі села Семенівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9024-Ха 

 Курганна група IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,05-3,13 км на північ від братської 

могили в центрі села Семенівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9025-Ха 

126.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,13 км на північ від братської 

могили в центрі села Семенівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9025/1-Ха 
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127.  Курган № 4 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,07 км на північ від братської 

могили в центрі села Семенівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9025/2-Ха 

128.  Курган № 5 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,05 км на північ від братської 

могили в центрі села Семенівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9025/3-Ха 

129.  Курган № 6 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 4,96 км на схід від братської 

могили в центрі села Семенівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 18.04.1988 

№ 161  

9026-Ха 

130.  Курган № 7 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 2,45 км на південь від братської 

могили в центрі села Семенівка 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 18.04.1988 № 161  

9027-Ха 

   Уплатнівська сільська рада    

   с. Уплатне    

131.  Курган № 1 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,25 км на північ від кладовища на 

південній околиці села Уплатне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 196  

1901-Ха 

132.  Курган № 2 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 1,36 км на захід від кладовища на 

південній околиці села Уплатне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

9028-Ха 
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від 16.04.1984 № 196  

133.  Курган № 3 IV тис. до 

н.е. – II тис. 

н.е. 

за 3,16 км на захід від кладовища на 

південній околиці села Уплатне 

Пам’ятка 

археології 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 16.04.1984 № 196  

9029-Ха 

   Дворічанський район    

   Вільшанська сільська рада    

   с. Вільшана    

134.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 - 

1943 рр., 

1952 р. 

вул. Миру, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

728-Ха 

   с. Першотравневе    

135.  Братська могила 

радянських воїнів 

1956 р. вул. Нова Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

736-Ха 

   Дворічанська селищна рада    

   смт Дворічна    

136.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 –  

1943 р., 

1952 р., 

1971 р. 

вул. Слобожанська, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

726-Ха 

 

   Кам’янська сільська рада    

   с. Бологівка    
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137.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 –  

1943 р., 

1956 р. 

вул. Центральна, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

727-Ха 

   с. Кам’янка    

138.  Братська могила 

жертв громадянської 

війни 

1942 - 

1943 рр., 

1955 р., 

1985 р. 

вул. Центральна, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

732-Ха 

   с. Тополі    

139.  Братська могила 

радянських воїнів 

1955 р. вул. Центральна, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

743-Ха 

   Тавільжанська сільська рада    

   с. Гороб’ївка    

140.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942- 

1943 рр., 

1958 р. 

сільський цвинтар Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

72-Ха  

   Тавільжанська сільська рада    

   с. Тавільжанка    

141.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 - 

1943 рр., 

1958 р., 

1987 р. 

вул. Центральна, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

741-Ха 
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   Новоєгорівська сільська рада    

   с. Гракове    

142.  Братська могила 

радянських воїнів 

1955 р., 

1985 р. 

в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

730-Ха 

   Кутьківська сільська рада    

   с. Кутьківка    

143.  Братська могила 

радянських воїнів 

1956 р., 

1980 р. 

в центрі села, на майдані, площа 

Перемоги 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

734-Ха 

   Лиманська Друга сільська рада    

   с. Лиман Другий    

144.  Братська могила 

радянських воїнів 

1967 р., 

1990 р. 

вул. Центральна, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

744-Ха 

   Миколаївська сільська рада    

   с. Миколаївка    

145.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942- 

1943 рр., 

1953р., 

1991 р. 

вул. Центральна, в центрі села Пам’ятка 

історії 

 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

735-Ха 

   Петро-Іванівська сільська рада    

   с. Петро-Іванівка    
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146.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 - 

1943 рр., 

1948 р., 

1956 р., 

1988 р. 

вул. Центральна, в центрі села Пам’ятка 

історії 

 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

737-Ха 

   Пісківська сільська рада    

   с. Піски    

147.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 - 

1943 рр., 

1957 р. 

вул. Центральна, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

738-Ха  

   Пісковська сільська рада    

   с. Тополі    

148.  Братська могила 

жертв громадянської 

війни 

1921 р., 

1955 р., 

1980 р. 

вул. Привокзальна, напроти 

залізничного вокзалу 

Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

725-Ха  

   Рідкодубівська сільська рада    

   с. Рідкодуб    

149.  Братська могила 

радянських воїнів 

1943 р., 

1956 р. 

вул. Чкалова, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

739-Ха 

   Токарівська сільська рада    

   с. Токарівка    

150.  Братська могила 

радянських воїнів 

1943 р., 

1956 р., 

1985 р., 

вул. Молодіжна, в центрі села Пам’ятка 

історії 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

742-Ха 
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1995 р., 

1998 р. 

обласної ради народних 

депутатів  

від 25.01.1972 № 61  

   м. Харків    

151.  Будинок бурси 1773 р., 

1825 р., 

1885 р. 

Бурсацький узвіз, 4 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради народних 

депутатів від 25.01.1972 

№ 61, рішення 

виконавчого комітету 

Харківської обласної ради 

народних депутатів  

від 30.04.1980 №334,  

від 05.03.1992 № 61  

17-Ха 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 5 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 17.05.2017 № 430 
 

 

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

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

про взяття під 

охорону 

Охор. № 

   м. Умань    

1.  Костьол Успіння Богородиці 1826 р. вул. Коломенська, 2 Пам’ятка 

архітектури 

Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 24 

серпня 1963 р. № 970 

771-Чр 

2.  Будинок жіночої гімназії  1900 р. вул. Коломенська, 5 Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

Рішення Черкаського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 19.04.1990 № 76  

144-Чр 

3.  Монастир Василіанів 1765 - 1784 рр. вул. Небесної сотні, 31 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Черкаського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 05.06.1973 № 332  

3-Чр 

4.  Будинок приватної лікарні 1900 - 1902 рр. вул. Незалежності, 31 Пам’ятка історії Рішення Черкаського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 19.04.1990 № 76  

132-Чр 

5.  Пам’ятник Черняховському І. Д. 1948 р., 1944 р. сквер на розі вулиць 

Садової та Гоголя 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва, історії 

Рішення Черкаського 

обласного 

78-Чр 
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виконавчого комітету 

від 28.09.1973 № 544  

6.  Місце розташування 

концтабору військовополонених 

Шталаг № 349 «Уманська яма» 

1941 –  

1942 рр.,  

1970 р. 

вул. Теплична, урочище 

«Уманська яма» 

Пам’ятка історії Рішення Черкаського 

обласного 

виконавчого комітету 

Рад депутатів 

трудящих  

від 28.09.1973 № 544  

61-Чр 

7.  Особняк початку ХХ ст. 1885 р. вул. Шевченка, 2 Пам’ятка 

архітектури 

На державному обліку 

не перебував 

4536-Чр 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 6 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 17.05.2017 № 430 
 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в м. Києві, 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. № 

 Комплекс ''Байкове кладовище''     562-Кв 

1.  Могила українського поета, 

академіка АН УРСР Бажана 

Миколи Платоновича (1904 -1983 
рр.) 

1983 р. вул. Байкова, 6, Байкове 

кладовище (нове), дорога 

№ 2 

Пам’ятка історії Рішення виконавчого 

комітету Київської міської 

ради народних депутатів  
від 17.11.1987 № 1112  

562/1-Кв 

2.  Могила народної артистки УРСР 

Борисоглібської Ганни Іванівни 

(1867 - 1939 рр.) 

1939 р. вул. Байкова, 6, Байкове 

кладовище (нове), дорога 

№ 2 

Пам’ятка історії Рішення виконавчого 

комітету Київської міської 

ради народних депутатів  
від 27.01.1970 № 159  

562/2-Кв 

3.  Могила української актриси 

Ліницької Любові Павлівни  

(1865 - 1924 рр.) 

1924 р. вул. Байкова, 6, Байкове 

кладовище (нове), дорога 

№ 4 

Пам’ятка історії Рішення виконавчого 

комітету Київської міської 

ради народних депутатів  
від 27.01.1970 № 159 

562/3-Кв 

4.  Могила актора Рощіна-Інсарова 

Миколи Петровича  
(1861 - 1899 рр.) 

1899 р. вул. Байкова, 6, Байкове 

кладовище (нове), дорога 
№ 1 

Пам’ятка історії Рішення виконавчого 

комітету Київської міської 
ради народних депутатів  

від 27.01.1970 № 159 

562/4-Кв 

5.  Могила українського військового 

діяча часів Перших Визвольних 
змагань, генерал-майора Гандзюка 

Якова Григоровича  

1918 р. вул. Видубицька, 40, 

територія Свято-
Михайлівського 

монастиря 

Пам’ятка історії Наказ Управління охорони 

пам’яток історії, культури та 
історичного середовища від 

від 04.11.1998 № 53  

1008-Кв 
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(1873 - 1918 рр.) 

6.  Будинок житловий  1888 р., 1894 р. вул. Ігорівська, 7 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 

спадщини Київської міської 
державної адміністрації  

від 25.06.2011 № 10/38-11 

1009-Кв 

7.  Будинок прибутковий, в якому у 

1918 році проживав архітектор 
Шиман К.Ф. 

1900 р. вул. Межигірська, 5 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 
спадщини Київської міської 

державної адміністрації  

від 25.06.2011 № 10/38-11 

1010-Кв 

8.  Будинок прибутковий з готелем 1871 - 1872 рр., 

1900 р. 

вул. Михайлівська, 6 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 

спадщини Київської міської 

державної адміністрації  
від 10.06.2011 № 10/34-11 

1011-Кв 

9.  Флігель житловий 1895 - 1896 рр. вул. Михайлівська, 6-а Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 
спадщини Київської міської 

державної адміністрації  

від 10.06.2011 № 10/34-11 

1012-Кв 

10.  Флігель житловий 1896 - 1897 рр. вул. Михайлівська, 6-а  Пам’ятка 
архітектури 

Наказ Головного управління 
охорони культурної 

спадщини Київської міської 

державної адміністрації  
від 10.06.2011 № 10/34-11 

1013-Кв 

11.  Будинок житловий 1860 р., 1879 р., 

межа 1880-х – 

1890-х рр. 

вул. Михайлівська, 8  Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 

спадщини Київської міської 
державної адміністрації  

від 25.06.2011 № 10/38-11 

1014-Кв 

12.  Будинок прибутковий, в якому у 

1917-1918 рр. проживав Жук М.І., 
живописець 

1875 р. 

середина  
1930-х рр.,  

1950-і рр.  

вул. Михайлівська, 9 Пам’ятка 

архітектури, 
історії 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 
спадщини Київської міської 

державної адміністрації  

1015-Кв 
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від 25.06.2011 № 10/38-11 

13.  Будинок прибутковий 1899 - 1900 рр., 

1997 - 1998 рр.  

вул. Михайлівська, 11  Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 

спадщини Київської міської 
державної адміністрації  

від 25.06.2011 № 10/38-11 

1016-Кв 

14.  Флігель житловий, в якому 

мешкали відомі діячі української 
культури  

1898 рр.  

1930-ті рр.,  
1995 р. 

вул. Михайлівська, 12 б Пам’ятка 

архітектури, 
історії 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 
спадщини Київської міської 

державної адміністрації  

від 25.06.2011 № 10/38-11 

1017-Кв 

15.  Будинок житловий 1850 –  

1860-і рр., 

середина  

1870-х рр.,  
1885 р., 1930-

1950-і рр. 

вул. Михайлівська, 13 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Управління охорони 

пам’яток, культури та 

історичного середовища 

Київської міської державної 
адміністрації  

від 02.04.1998 № 15  

1018-Кв 

16.  Будинок житловий 1882 р., кінець 

ХІХ – початок 
ХХ ст. 

вул. Михайлівська, 14 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 
спадщини Київської міської 

державної адміністрації  

від 10.06.2011 № 10/34-11  

1019-Кв 

17.  Будинок житловий 1881 - 1881 рр., 

1900-і рр.  

вул. Михайлівська, 15  Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 

спадщини Київської міської 

державної адміністрації  
від 25.06.2011 № 10/38-11  

1020-Кв 

18.  Будинок прибутковий, в якому 

наприкінці ХІХ – на початку  
ХХ ст. містилися музично-

драматичні приватні навчальні 

заклади  

1886 - 1888 рр. вул. Михайлівська, 16  Пам’ятка 

архітектури, 
історії 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 
спадщини Київської міської 

державної адміністрації  

від 10.06.2011 № 10/34-11  

1021-Кв 
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19.  Флігель житловий 1892 - 1893 рр. вул. Михайлівська, 16 б Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Управління охорони 

пам’яток, культури та 

історичного середовища 

Київської міської державної 
адміністрації  

від 18.09.2002 № 157  

1022-Кв 

20.  Будинок житловий між 1857 –  
1862 рр.,  

1872 р.,  

1879 рр.,  

1883 р. 

вул. Михайлівська, 17/2 Пам’ятка 
архітектури 

Наказ Головного управління 
охорони культурної 

спадщини Київської міської 

державної адміністрації  

від 25.06.2011 № 10/38-11  

1023-Кв 

21.  Будинок прибутковий 1900 - 1901 рр. вул. Михайлівська, 19 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 

спадщини Київської міської 
державної адміністрації  

від 25.06.2011 № 10/38-11  

1024-Кв 

22.  Будинок житловий, в якому 

проживали відомі лікарі  
Волкович М.М., Лєсков О.С., 

перебував письменник  

Лєсков М.С.  

1850-ті рр.,  

1881 р.,  
1946 - 1950 рр., 

1967 р. 

вул. Михайлівська, 21-21- 

б  

Пам’ятка 

архітектури, 
історії 

Наказ Головного управління 

охорони культурної 
спадщини Київської міської 

державної адміністрації  

від 25.06.2011 № 10/38-11  

1025-Кв 

23.  Могила Київського генерал-
губернатора Сукіна Семена 

Івановича  

(1680-і рр. – 1740 рр.) 

1740 р. вул. Притисько-
Микільська, 7, територія 

Свято-Флорівського 

жіночого монастиря 

Пам’ятка історії Наказ Головного управління 
охорони культурної 

спадщини Київської міської 

державної адміністрації  
від 24.11.2005 № 7  

1026-Кв 

24.  Могила православного 

церковного діяча, Патріарха 

Київського і всієї Руси-України 
Володимира (Василя 

Омеляновича Романюка)  

(1925 - 1995 рр.) 

1995 р. Софійська площа, біля 

стін дзвіниці 

Національного 
заповідника «Софія 

Київська» 

Пам’ятка історії Наказ Управління охорони 

пам’яток, культури та 

історичного середовища  
від 04.11.1998 № 53  

1027-Кв 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 7 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 
                           від 17.05.2017 № 430 

 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини, рекомендованих для занесення до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією національного значення 

 

№ 

п/п 

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

про взяття під 

охорону 

   Закарпатська область   

   Великоберезнянський район   

   Буківцівська сільська рада   

   с. Буківцьово   

1.  Церква святого пророка Іллі  1791 р. посеред села на високій горі Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Вишківська сільська рада   

   с. Вишка   

2.  Церква Св. Архангела Михайла середина 

XVIII ст. 

у північній, верхній частині села, 

на високій горі 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Костринська сільська рада   

   с. Кострина   
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3.  Церква Покрови Пр. 

Богородиці 

1761 р. в центрі села на пагорбі, в 

оточенні старих лип, на відстані 

100 м від шосейної дороги Львів-

Самбір-Ужгород 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Солянська сільська рада   

   с. Сіль   

4.  Церква Св. Василя Великого 1831 - 1834 рр. в центральній частині села, на 

терасі невисокого пагорба, 

ліворуч траси Ужгород-Львів 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 06.09.1979 № 442 

   Тихівська сільська рада   

   с. Гусний   

5.  Церква Святого Миколи 1759 р. в горішній частині села, на схилі 

високої гори 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

6.  Дзвіниця церкви Святого 

Миколи 

поч. XX ст. в горішній частині села, на схилі 

високої гори 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   с. Сухий   

7.  Церква Св. Івана Предтечі 1769 р. у старому центрі села, який 

змістився на північний край 

завдяки його розбудові 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Ужоцька сільська рада   

   с. Ужок   
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8.  Церква Св. Архангела Михайла 1745 р. на схилі гори, у центральній 

частині села, що розтягнулося 

вздовж річки та шосе Львів-

Ужгород 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Чорноголівська сільська рада   

   с. Чорноголова   

9.  Церква Св. Миколи 1794 р. на пагорбі, під яким зливаються 

гірські річки Люта та Верба 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Виноградівський район   

   Новоселицька сільська рада   

   с. Новоселиця   

10.  Церква Успіння Пр. Богородиці  1669 р. на невисокому пагорбі в центрі 

села, біля дороги, що веде з 

Виноградова 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Воловецький район   

   Гукливецька сільська рада   

   с. Гукливий   

11.  Церква Св. Духа 1779 р. посеред села, на плато правого 

берега потоку Великий Звір 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

12.  Дзвіниця церкви Св. Духа XIX ст. посеред села, на плато правого 

берега потоку Великий Звір 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 
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   Тишівська сільська рада   

   с. Котельниця   

13.  Церква Зіслання Св. Духа 1904 р. на терасі гірського схилу гори 

Осовні 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 06.09.1979 № 442 

   с. Тишів   

14.  Церква Вознесіння 

Господнього 

1898 р. біля підніжжя великої гори, на 

бічній вулиці села і є домінантною 

серед сільської забудови 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 06.09.1979 № 442 

   Міжгірський район   

   Буковецька сільська рада   

   с. Буковець   

15.  Церква Св. Архангела Михайла 1808 р. в центральній частині села при 

дорозі, на лівому березі потоку 

Буковець 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

16.  Дзвіниця церкви Св. Архангела 

Михайла 

поч. ХХ ст. в центральній частині села при 

дорозі, на лівому березі потоку 

Буковець 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Ізківська сільська рада   

   с. Ізки   

17.  Церква Св. Миколи 1798 р. в центрі села, на правому березі 

річки Репинки 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 
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18.  Дзвіниця церкви Св. Миколи XIX ст. в центрі села, на правому березі 

річки Репинки 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Колочавська сільська рада   

   с. Колочава   

19.  Церква Зіслання Св. Духа 1795 р. на невисокому пагорбі в центрі 

села, біля дороги, що веде з Хуста 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Негровецька сільська рада   

   с. Негровець   

20.  Церква Св. Архангела Михайла 1818 р. у центрі села, на плато великого 

пагорба, при дорозі 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Нижньостуденівська сільська 

рада 

  

   с. Верхній Студений   

21.  Церква Св. Миколи 1804 р. на околиці села, на правому березі 

потоку, на високому пагорбі, в 

оточенні старого цвинтаря 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Пилипецька сільська рада   

   с. Пилипець   

22.  Церква Різдва Пр. Богородиці 1780 р. в центрі села при дорозі Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

23.  Дзвіниця церкви Різдва Пр. 1841 р. в центрі села при дорозі Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 
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Богородиці від 24.08.1963 № 970 

   Репинська сільська рада   

   с. Репинне   

24.  Церква Св. Дмитра 1780 р. в центральній частині села при 

дорозі, на лівому березі ріки 

Репинки 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Торуньська сільська рада   

   с. Торунь   

25.  Церква введення в храм  

Св. Богородиці 

1809 р. у центральній частині села на 

схилі крутого пагорба 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 06.09.1979 № 442 

   Мукачівський район   

   Бистрицька сільська рада   

   с. Вільховиця   

26.  Церква Св. Дмитра XVIII ст.,  

1910 р. 

на краю села, при дорозі на 

невеличкому пагорбі 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Перечинський район   

   Туричківська сільська рада   

   с. Лікіцари   

27.  Церква Св. Василя Великого 1746 р. в центрі села, на східному схилі 

високого пагорба, в оточенні гір 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 
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   Рахівський район   

   Діловецька сільська рада   

   с. Ділове   

28.  Церква Успіння Пр. Богородиці  1778 р. на невисокому пагорбі у старій 

частині села серед садибної 

забудови 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Ясінянська селищна рада   

   смт Ясіня    

29.  Церква Преображення 

Господнього 

1871 р. вул. Грушевського, 171 Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

30.  Церква Вознесіння 

Господнього 

1824 р. вул. Криворівня, на високому 

пагорбі, який височіє над долиною 

правого берега ріки Чорної Тиси 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

31.  Дзвіниця церкви Вознесіння 

Господнього 

1813 р. вул. Криворівня, на високому 

пагорбі, який височіє над долиною 

правого берега ріки Чорної Тиси 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Середньоводянська сільська рада   

   с. Середнє Водяне   

32.  Церква Св. Миколи (верхня) 1705 р. на високому пагорбі, дещо 

віддалено від старого центру села 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

33.  Церква Св. Миколи (нижня) XVII ст. на високому пагорбі, у нижній 

частині великого розлогого села 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 
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   Хустський район   

   Данилівська сільська рада   

   с. Данилово   

34.  Церква Св. Миколи 

Чудотворця 

1779 р. на високому пагорбі села Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

35.  Дзвіниця церкви Св. Миколи 

Чудотворця 

1779 р. на високому пагорбі села Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Олександрівська сільська рада   

   с. Олександрівка   

36.  Церква Св. Параскеви 1753 р. майже в центрі села, посеред 

старої сільської забудови, на 

невисокому пагорбі 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

37.  Дзвіниця церкви Св. Параскеви кін. XVIII ст. майже в центрі села, посеред 

старої сільської забудови, на 

невисокому пагорбі 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Крайниківська сільська рада   

   с. Крайниково   

38.  Церква Св. Архангела Михайла 1668 р. у старому центрі села, неподалік 

від дороги, що веде з Стеблівки 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Сокорницька сільська рада   

   с. Сокирниця   
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39.  Церква Св. Миколи XVII –  

XVIII ст. 

посеред села, серед садибної 

забудови 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

40.  Дзвіниця церкви Св. Миколи кін. XVIII ст. посеред села, серед садибної 

забудови 

Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

   Полтавська область   

   м. Полтава   

41. Будинок земства 1905 р. вул. Конституції, 2 Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР  

від 06.09.1979 № 442 

42. Дворянське зібрання 1810 р., 1947 р. вул. Соборності, 31 Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР  

від 24.08.1963 № 970 

   Черкаська область   

   м. Умань   

43.  Костьол Успіння Богородиці 1826 р. вул. Коломенська, 2 Пам’ятка архітектури Постанова РМ УРСР 

від 24.08.1963 № 970 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


