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Про затвердження науково-проектної 
документації щодо меж і режимів використання 
зон охорони пам’яток та 
занесення об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України

Відповідно до статей 5, 14, 32 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини", враховуючи рішення засідань Експертної комісії з розгляду питань 
занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України (протоколи від 17.12.10 № 5/10, від 21.06.11 № 3/11), Науково- 
методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і 
туризму України (протоколи від 24.04.10 № 43, від 22.06.11 № 47),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити межі і режими використання:
- зон охорони пам’ятки археології національного значення -  «Місто 

Володимира -  дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви» 
у м. Києві, визначених науково - проектною документацією, розробленою 
Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень (додається);

- зон охорони об’єкту всесвітньої спадщини -  «Київ: Собор Святої Софії та 
прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» в м. Києві, визначених 
науково - проектною документацією, розробленою Науково-дослідним інститутом 
пам’яткоохоронних досліджень (додається).

2. Визначити, що науково-проектна документація, зазначена в пункті 1 
наказу, зберігається в Державній службі з питань національної культурної 
спадщини.

3; Занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 
категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини:

- в Автономній Республіці Крим згідно з переліком, викладеним у додатку 1;
- у Волинській області згідно з переліком, викладеним у додатку 2;
- у Донецькій області згідно з переліком, викладеним у додатку 3;
- у Запорізькій області згідно з переліком, викладеним у додатку 4;
- у Сумській області згідно з переліком, викладеним у додатку 5;
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- у 1 еріюпільські]і області згідно з додатком 6;
" >' Харківській обла.сіі згідно з переліком, викладеним у додатку 7;
- у Хмельницькій області згідно з переліком, викладеним у додатку 8. •

4. Визнати такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.01 № 1760 “Про затвердження 
Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”, об’єкти 
культурної спадщини:

- у Донецькій області згідно з переліком, викладеним у додатку 9;
- у м. Києві згідно з додатком 10.

5. Органам охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської міської державних адміністрацій:

5.1. Забезпечити протягом 2011 року приведення у відповідність до цього 
наказу облікової документації на пам’ятки, включені відповідно до нього до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

5.2. Поінформувати власників пам’яток або уповноважені ними органи про 
занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України та забезпечити укладення охоронних договорів і видачу 
свідоцтв про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки.

5.3. Довести цей наказ до відома органів з питань земельних ресурсів, 
архітектури та містобудування Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 
міської державних адміністрацій і забезпечити його виконання.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника міністра 
Ю.П. Богуцького.
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