
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
 
 

НАКАЗ 
 
 

28.11.2013                                                         № 1224 
             ( дата ) 

       

 

 

м. Київ 

 
Про занесення об’єктів культурної 

спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України 

 

 

Відповідно до статей 5, 14, Закону України "Про охорону культурної 

спадщини", враховуючи рішення засідання Експертної комісії з розгляду 

питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України (протокол від 07.10.2013 № 5/13), Науково-

методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства 

культури України (протокол від 10.10.2013 № 66), в межах повноважень, 

визначених Положенням про Міністерство культури України, 

затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 388 

 

НАКАЗУЮ: 

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

категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини: 

- у Автономній Республіці Крим згідно з переліком, викладеним у 

додатку 1; 

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

- у Київській області згідно з переліком, викладеним у додатку 3. 

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

- у Тернопільській області згідно з переліком, викладеним у  

додатку 5;  

- у Харківській області згідно з переліком, викладеним у додатку 6; 

- у Чернігівській області згідно з переліком, викладеним у  

додатку 7. 

2. Визнати такими, що не підлягають занесенню до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України у зв’язку з невідповідністю 

критеріям, визначеним Порядком визначення категорій пам’яток для 
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занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2001 № 1760, об’єкти культурної спадщини: 

- у Автономній Республіці Крим згідно з переліком, викладеним у 

додатку 8;  

- у Запорізькій області згідно з переліком, викладеним у додатку 9; 

- у Тернопільській області згідно з переліком, викладеним у  

додатку 10. 

3. Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органам 

охорони культурної спадщини обласних, Київської міської державних 

адміністрацій: 

3.1. Забезпечити протягом 2013 року приведення у відповідність до 

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

нього до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

3.2. 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. 

4. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей 

(А.М. Вінграновський) забезпечити підготовку необхідних документів для 

занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 

категорією національного значення пам’яток згідно з переліком, 

викладеним у додатку 11. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

культури України В.С. Балюрка. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Міністр                                                                                   Л.М. Новохатько 
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Наказ підготовлено: 

Головний спеціаліст  

сектору набуття правового режиму  

об’єктів та територій, пов’язаних з охороною 

 нерухомої культурної спадщини 

 управління охорони нерухомої культурної спадщини  

Департаменту культурної спадщини  

та культурних цінностей                                                                            О.О. Григор 

 

  

Наказ погоджено: 

Заступник Міністра культури України                                                 В. С. Балюрко  

 

Заступник Міністра культури України   

– керівник апарату                                                                           Б. С. Стичинський 

   

Начальник Управління  

правового забезпечення                                                                         Л.В. Петасюк 

 

Директор Департаменту  

культурної спадщини та  

культурних цінностей                                                                 А.М. Вінграновський 

 

Заступник директора Департаменту  

культурної спадщини  

та культурних цінностей                                                                    В.В. Вечерський  

 

Начальник Управління охорони нерухомої 

культурної спадщини  

Департаменту культурної спадщини  

та культурних цінностей                                                                        Л.В. Карпенко 

 

Заступник начальника управління музейної справи 

та нормативно-методичного забезпечення  

переміщення культурних цінностей - начальник 

відділу нормативно-методичного  

забезпечення реставрації та утримання 

пам’яток Департаменту культурної спадщини  

та культурних цінностей                                                                       О.М. Лобанова 

 

 
Розрахунок розсилки: 

Департамент культурної спадщини та культурних цінностей 2 

Управління правового забезпечення 1 

Управління справами 1 

Органи охорони культурної спадщини обласних державних адміністрацій 6 

Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим 1 

 

Всього: 11 прим.  
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Додаток 1 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.11.2013 № 1224 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Автономній Республіці Крим, 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. 

№ 

   Нижньогірський район    

   Дрофинська сільська рада    

   с. Яструбки    

1.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р. вул. Миру, у сквері біля клубу Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1408-АР 

   Желябовська сільська рада    

   с. Желябовка    

2.  Братська могила 

червоноармійців 

1919 р., 

дата 

спорудження- 

1925 р. 

вул. Шкільна, 19, на території 

школи 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1406-АР 

   Іванівська сільська рада    

   с. Іванівка    

3.  Братська могила 

радянських воїнів і 

пам’ятний знак на честь 

воїнів-односільчан, що 

загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни 

1941 р., 

перепоховання - 

1985 р. 

вул. Леніна, 3, біля будинку 

культури 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1407-АР 
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   Нижньогірська селищна рада    

   смт Нижньогірський    

4.  Братська могила 

радянських воїнів 

1944 р., 

перепоховання - 

1950 р. 

цивільне кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1405-АР 

5.  Братська могила 

радянських воїнів і 

партизан 

1941-1945рр., 

дата 

спорудження- 

1950 р. 

селищне кладовище, перед 

каплицею 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1404-АР 

   с. Зелене    

6.  Братська могила 

партизанів 

1943 р. на захід від села, 150 м від мосту 

через ГК-22 (гідротехнічний 

канал) і 120 м від старого мосту 

через р. Салгір 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980 

№16 

2315-АР 

   Новогригорівська сільська рада    

   с. Новогригорівка    

7.  Могила невідомого 

солдата 

1941 р., 

дата 

спорудження- 

1977 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980 

№16 

2593-АР 

   с. Корінне    

8.  Могила, в якій поховані 

радянські воїни   

І.С. Рогов, Я.Ф. Гаврик 

1942 р., 

дата 

спорудження- 

1965 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1411-АР 

9.  Братська могила жертв 

білогвардійського 

терору 

1922 р., 

перепоховання в 

1979 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1412-АР 
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   Роздольненський район    
   Березівська сільська рада    

   с. Березівка    

10.  Могила Смірнова - 

радянського воїна 

1944 р. сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

1994-АР 

11.  Братська могила жертв 

фашизму 

1941 р. 2,0 км на південь від села Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1488-АР 

   с. Нива    

12.  Братська могила 

радянських воїнів та 

пам’ятний знак на честь 

воїнів-односільчан, що 

загинули на фронтах 

Великої Вітчизняної 

війни  

1944 р.,   

1941-1945рр., 

дата спорудження 

- 1967 р. 

1 км на захід від села, у полі Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

1996-АР 

   Зиминська сільська рада    

   с. Зимине    

13.  Братська могила жертв 

фашизму 

листопад 1941 р. 2,0 км на схід від села Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

1998-АР 

   Новоселівська селищна рада    

   смт Новоселівське    

14.  Могила Героя 

Радянського Союзу  

О.М. Даниліна  

1910-1970 рр. південна околиця селищного 

кладовища 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.02.1990 

№48 

3235-АР 

15.  Братська могила жертв 1941 р. дорога Новоселівське- Пам'ятка історії Рішення Кримського 3234-АР 
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фашизму Виноградове, 400 м на схід від 

селища 

обласного виконавчого 

комітету від 20.02.1990  

№48 

16.  Братська могила 

радянських воїнів 

1944 р. у парку по вул. Леніна, у центрі 

селища 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1487-АР 

17.  Братська могила 

радянських воїнів 

1944 р. у сквері, біля будівлі училища по 

вул.Леніна, 19 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1486-АР 

   Роздольненська селищна рада    

   смт Роздольне    

18.  Братська могила 

радянських воїнів 

1944 р. селищне кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1484-АР 

   Руч’ївська сільська рада    

19.  Братська могила жертв 

фашизму 

квітень 1944 р. с. Комишне, 50 м від села,  біля 

шосе Роздольне-

Красноперекопськ 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1495-АР 

20.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941 р.,   

1944 р. 

с. Руч’ї, сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1494-АР 

   Серебрянська сільська рада    

21.  Братська могила жертв 

фашизму  

листопад 1941 р. с. Серебрянка, 1,5 км на схід від 

села 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1493-АР 

22.  Братська могила жертв 

фашизму 

грудень 1941 р. с. Соколи, 1,0 км на південь від 

села 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

1491-АР 
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комітету від 05.09.1969  

№595 

   Славнівська сільська рада    

   с. Стерегуще    

23.  Братська могила 

радянських 

прикордонників 

1941-1944 рр., 

перепоховання-  

1969 р. 

біля війської частини 

(прикордонна застава) 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1497-АР 

   Чернишовська сільська рада    

24.  Братська могила 

червоногвардійців 

1918-1920 рр. с. Кропоткіне, сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1489-АР 

25.  Братська могила 

учасників 

Євпаторійського 

десанту і пам’ятний 

знак на честь воїнів-

односільчан, що 

загинули на фронтах 

Великої Вітчизняної 

війни 

1942 р.,   

1941-1945рр., 

дата 

спорудження- 

1967 р. 

с. Чернишове, вул. Кірова, біля 

Будинку культури 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1490-АР 

   Ленінський район    
   Останінська сільська рада    

26.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р.,   

1944 р., 

дата спорудження 

- 1956 р. 

с. Останіне, сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1303-АР 

27.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р.,   

1944 р., 

дата спорудження 

- 1949 р. 

с. Пісочне, вул. Ватутіна Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1304-АР 



6 

 

   Приозернівська сільська рада    

28.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р.,   

1944 р. 

с. Приозерне,  вул. Шкільна, на 

пустирі 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

1965-АР 

   Семисотська сільська рада    

   с. Кам’янське    

29.  Братське кладовище 

радянських воїнів 

1941-1944 рр. північна частина села,   

вул. Набережна, на березі 

Азовського моря 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1354-АР 

30.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941-1942рр.,   

1944 р. 

в 5,0 км на захід, біля фортеці 

Арабат, ліворуч від дороги 

Кам’янське-Соляне, на пустирі 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1357-АР 

31.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р.,  

1944 р. 

північна частина села, на березі 

Азовського моря,  

провул. Парковий 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1355-АР 

32.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р,   

1944 р. 

північно-східна частина села,   

вул. Східна, в 50 м від жилої 

забудови, на березі Азовського 

моря 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1356-АР 

33.  Братська могила 

радянських воїнів і 

пам’ятний знак на честь 

воїнів-односельчан, що 

загинули на в роки 

Великої Вітчизняної 

війни 

1942-1944рр.,   

1941-1945рр., 

дата 

спорудження- 

1948 р. 

с. Соляне, поблизу дороги на 

с. Кам’янське 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1358-АР 

   с. Семисотка    

34.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р.,   

1944 р. 

залізнична станція «Петрове», в 1-

2 км від села, біля будинку станції  

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

1359-АР 
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комітету від 05.09.1969  

№595 

35.  Група могил радянських 

воїнів 

1942 р. провулок Поштовий, навпроти 

будинку № 10 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1352-АР 

   с. Фронтове    

36.  Братська могила 

радянських воїнів 

січень-травень   

1942 р., 

квітень  1944 р. 

в 1,3 км на північ від села 

Фронтове, у полі 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1360-АР 

37.  Братська могила 

радянських воїнів 

січень-травень   

1942 р., 

квітень  1944 р. 

в 1,5 км у південному напрямку 

від с. Фронтове 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1361-АР 

38.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р.,   

1944 р. 

в 2-х км на схід від села Фронтове 

(колишнє  с. Холмогорки) 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1362-АР 

   Уварівська сільська рада    

   с. Уварове    

39.  Група могил радянських 

воїнів 

1942 р.,  

1944 р. 

3 км на північний захід від села  Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1331-АР 

40.  Група могил радянських 

воїнів 

1942 р.,   

1944 р. 

вул. Приозерна, на пустирі, в  

100 м на південний захід від 

колишнього будинку культури 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1330-АР 

   Чистопільська сільська рада    

   с. Лібкнехтівка    

41.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941-1942 рр. сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

1351-АР 
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комітету від 05.09.1969  

№595 

   с. Чистопілля    

42.  Братська могила 

радянських воїнів 

1944 р. біля залізничного мосту, в 0,7 км 

на схід від вул. Виноградної 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1963-АР 

43.  Могила Героя 

Радянського Союзу 

М.М.Почиваліна  

1987 р. сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.02.1990  

№48 

3226-АР 

   Сакський район    

   Вересаєвська сільська рада    

   с. Вересаєве    

44.  Братська могила жертв 

фашистського терору 

березень 1942 р. сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

2125-АР 

45.  Братська могила 

радянських воїнів 

квітень 1944 р. сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1523-АР 

   Виноградівська сільська рада    

   с. Виноградове    

46.  Могила невідомого 

радянського воїна 

1941-1945 рр., 

дата 

спорудження: 

1975 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

2008-АР 

47.  Братська могила 

радянських воїнів 

квітень 1944 р., 

дата 

спорудження: 

1975 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1524-АР 



9 

 

   Воробйовська сільська рада    

   с. Шишкине    

48.  Братська могила жертв 

фашистського терору 

1942 р. західна околиця села, в 350-ти 

метрах на північний захід від села 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1525-АР 

   Добрушинська сільська рада    

49.  Братська могила жертв 

фашистського терору 

1942 р. с. Добрушине, кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1526-АР 

50.  Братська могила жертв 

фашистського терору 

1941-1942 рр. с. Єлизаветове, західна околиця 

села 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 07.04.1972  

№168 

1857-АР 

   Зернівська сільська рада    

   с. Низинне    

51.  Братська могила 

радянських воїнів 

1944 р. 1 км на північний захід від села Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.04.1986  

№164 

3095-АР 

52.  Братська могила 

радянського воїна 

квітень 1944 р. сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.04.1986  

№164 

3096-АР 

   Іванівська сільська рада    

   с. Іванівка    

53.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941,   

1942,   

1944 рр., 

перепоховання: 

1954 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1527-АР 
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   Крайненська сільська рада    

   с. Трудове    

54.  Братська могила 

радянських воїнів і 

пам’ятний знак на честь 

воїнів-односільчан, що 

загинули на фронтах 

Великої Вітчизняної 

війни 

1941-1945 рр., 

перепоховання: 

1962 р., 

дата 

спорудження: 

1967 р. 

вул. Миру Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1561-АР 

   Ліснівська сільська рада    

55.  Місце базування 889-го 

Новоросійського 

нічного 

легкбомбардувального 

авіаційного полку 

квітень-травень 

1944 р., 

дата 

спорудження: 

1981 р. 

с. Володимирівка, на площі біля 

магазину по вул. Виноградній, 

всередині дорожнього кільця  

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 21.06.1983  

№362 

2940-АР 

56.  Братська могила жертв 

фашистського терору 

1941 р. с. Ліснівка, 1 км на північний схід 

від села, праворуч від шосе 

Ліснівка – Шелковичне, у полі 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1529-АР 

57.  Братська могила 

радянських воїнів і 

пам’ятний знак на честь 

воїнів-односельчан, що 

загинули на фронтах 

Великої Вітчизняної 

війни 

13 квітня 1944 р.,  

1941-1945 рр., 

дата 

спорудження: 

1975 р. 

с. Прибережне, , вул. Морська, 2, 

територія сільськогосподарського 

технікуму, парк перед навчальним 

корпусом № 1 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1530-АР 

   Митяївська сільська рада    

58.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941 р.,   

1944 р., 

перепоховання: 

1953 р. 

с. Листове, біля будівлі колишньої 

школи по вул. Клубна, 3 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

1531-АР 

59.  Братська могила жертв 

фашизму 

1942 р. с. Митяєве, вул. Ювілейна, за 

середньою школою 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

3239-АР 
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комітету від 20.02.1990  

№48 

60.  Античне поселення 

(«Новофедорівка») 

IV-II ст. до н.е. смт Новофедорівка, західна 

околиця, за 1,2 км на північний 

схід від берега моря 

Пам'ятка 

археології 

Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

2245-АР 

61.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941 р.,   

1945 р., 

перепоховання: 

1961 р. 

с. Шовковичне, пагорб біля в’їзду 

до села 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1532-АР 

   Молочнівська сільська рада    

   с. Молочне    

62.  Братська могила 

радянських воїнів 

1944 р. сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1533-АР 

   Новофедорівська селищна рада    

   смт Новофедорівка    

63.  Група могил радянських 

льотчиків 

квітень 1942 р.,  

травень 1944 р. 

західна околиця селища, 260 м на 

північний схід від берега моря, 

біля лісопарку 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1542-АР 

   Оріхівська сільська рада    

   с. Червоне    

64.  Місце масової загибелі 

радянських громадян 

1941-1944 р. 2 км на схід від села, 

 1 км на південь від 35-го км шосе 

Євпаторія - Сімферополь 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1541-АР 

   с. Михайлівка    

65.  Могила льотчика, 

гвардії капітана   

С.М. Воробйова  

1944 р., 

дата 

спорудження: 

1952 р. 

біля сільського кладовища Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1540-АР 
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66.  Могила радянського 

воїна І.І.Гапича  

1944 р., 

дата 

спорудження: 

1974 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.04.1986  

№164 

3098-АР 

67.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941 р.,   

1944 р., 

дата 

спорудження: 

1952 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1539-АР 

68.  Могила учасника 

підпільного руху   

Я.М. Малиновського  

1919 р., 

дата 

спорудження: 

1979 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.04.1986  

№164 

3097-АР 

   с. Оріхове    

69.  Братська могила 

радянських воїнів 

січень 1942 р. вул. Партизанська, біля житлового 

будинку № 7 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1535-АР 

70.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941 р.,   

1944 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

4895-АР 

71.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941 р.,   

1944 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 21.06.1983  

№362 

2844-АР 

   Охотниківська сільська рада    

   с. Охотникове    

72.  Могила радянського 

воїна М.С. Матвієнко  

1944 р. сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

2004-АР 
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73.  Братська могила 

радянських воїнів 

1941 - 1944 рр., 

перепоховання: 

1954 р. 

сквер біля шосе Саки-Кар’єрне Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595  

1543-АР 

   Ромашкинська сільська рада    

74.  Братська могила 

учасників 

Євпаторійського 

десанту 

січень 1942 р. с. Колоски, сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1545-АР 

75.  Братська могила жертв 

фашистського терору 

грудень 1942 р. с. Ромашкине,   

вул. Інтернаціональна, серед 

житлової забудови 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1544-АР 

   Сизівська сільська рада    

   с. Сизівка    

76.  Братська могила 

радянських воїнів і 

пам’ятний знак на честь 

воїнів-односельчан 

1941-1945 рр., 

дата 

перепоховання: 

1964 р., 

дата 

спорудження: 

1964 р. 

вул. Леніна, сквер Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

2121-АР 

   Стовпівська сільська рада    

77.  Братська могила жертв 

фашизму 

1941-1944 рр. с. Лушине, 1,5 км на схід від села Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.02.1990  

№48 

3241-АР 

78.  Братська могила жертв 

фашизму 

1943 р. с. Стовпове, 1 км на південний 

захід від села 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 20.02.1990  

№48 

3240-АР 
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   Суворовська сільська рада    

   с. Каменоломня    

79.  Могила невідомого 

матроса 

1942 р., 

дата 

спорудження: 

1947 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.04.1986  

№164 

3099-АР 

80.  Братська могила бійців 

партизанського загону 

«Червоні каски» 

січень 1919 р., 

дата 

спорудження: 

1952 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1547-АР 

81.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р., 

спорудження 

пам’ятника:   

1955 р., 

заміна 

пам’ятника:   

1985 р. 

с. Побєдне, сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1548-АР 

82.  Братська могила 

радянських воїнів 

1942 р, 

дата 

спорудження: 

1947 р. 

с. Суворовське, сільське 

кладовище 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1546-АР 

   Уютненська сільська рада    

   с. Уютне    

83.  Братська могила 

радянських воїнів 

1944 р., 

спорудження 

пам’ятника: 

1954р., 

заміна 

пам’ятника:   

1985 р. 

сільське кладовище Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1549-АР 
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   Фрунзенська сільська рада    

   с. Фрунзе    

84.  Братська могила 

учасників 

Євпаторійського 

десанту 

1942 р. 2 км на захід від села, на пагорбі 

біля моря 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 21.06.1983  

№362 

2975-АР 

   Штормівська сільська рада    

   с. Привітне    

85.  Братська могила 

радянських воїнів 

1944 р. біля в’їзду до села, (траса 

Привітне – Євпаторія) 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1534-АР 

   Сімферопольський район    
   Пожарська сільська рада    

86.  Городище 

«Булганакське» 

II ст. до н.е. –   

II ст. н.е 

в 1,5 км на південь-південь-схід 

від с. Пожарське і в 1,5 км на захід 

від с. Дем’янівка 

Сімферопольського району, на 

обривистому мисі лівого схилу 

долини  р. Західний Булганак 

Пам'ятка 

археології 

Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

2293-АР 

   Чорноморський район    

   Новоселівська сільська рада    

87.  Поселення Панське-ІІІ друга половина   

IV ст. – перша 

половина   

III ст. до н.е. 

1,3 км на південний захід від 

порту «Чорноморськ», на мисі 

західного берега озера Панське,  

Пам'ятка 

археології 

Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 21.06.1983  

№362 

3014-АР 

   Оленівська сільська рада    

88.  Караджинське 

(Оленівське, 

Тарханкутське) 

городище 

друга половина IV 

ст. до н.е. – межа   

I-II ст. н.е. 

на північно-східному березі озера 

Саригьол (Караджа, Ліман) в   

с. Оленівка 

Пам'ятка 

археології 

Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595 

1791-АР 
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   м. Феодосія    
89.  Пам’ятник   

О.С. Пушкіну 

1820 р., 

дата спорудження 

- 1974 р. 

сквер по вул. Войкова Пам'ятка 

монументально

го  мистецтва 

Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.01.1980  

№16 

1913-АР 

   м. Ялта    
90.  Будівля колишньої 

Ялтинської міської 

думи та управи 

1898-1900 рр. вул. Рузвельта, 1, літера «А» Пам'ятка 

архітектури 

Постанова Уряду 

Автономної Республіки 

Крим від 19.03.1996  

№72 

3489-АР 

   Чорноморський район    

   Чорноморська селищна рада    

91.  Група могил радянських 

воїнів, моряків, 

партизан та мирних 

громадян 

1927 р.,   

1938 р.,  

1941-1945 р.,   

1946 р. 

смт. Чорноморське, вул. Кірова, 

сквер 

Пам'ятка історії Рішення Кримського 

обласного виконавчого 

комітету від 05.09.1969  

№595  

1813-АР 
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Додаток 2 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.11.2013 № 1224 

 

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

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

взяття під охорону 

  

Охор. № 

   Приазовський район    

   Ботіївська сільська рада    

   с. Ботієве    

 Курганний могильник 

«Могила Розкопана» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016-Зп 

1.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/1-Зп 

2.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/2-Зп 

3.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/3-Зп 

4.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

2016/4-Зп 
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від 23.10.1984 № 354 

5.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/5-Зп 

6.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/6-Зп 

7.  Курган № 7 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/7-Зп 

8.  Курган № 8 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/8-Зп 

9.  Курган № 9 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/9-Зп 

10.  Курган № 10 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/10-Зп 

11.  Курган № 11 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/11-Зп 

12.  Курган № 12 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/12-Зп 
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13.  Курган № 13 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,62 км на південь від південної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2016/13-Зп 

   с. Строганівка    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2057-Зп 

14.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2057/1-Зп 

15.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2057/2-Зп 

16.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2057/3-Зп 

17.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2057/4-Зп 

18.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2057/5-Зп 

19.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2057/6-Зп 

20.  Курган № 7 IV тис. до н.е. –   за 1,2 км на північ від північної Пам`ятка Рішення виконкому 2057/7-Зп 
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перша половина  

II тис. н.е. 

околиці села археології Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

21.  Курган № 8 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2057/8-Зп 

   Володимирівська сільська рада    

   с. Володимирівка    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –    

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,11  на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2019-Зп 

22.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –    

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,11  на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2019/1-Зп 

23.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –    

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,11  на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2019/2-Зп 

24.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –    

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,11  на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2019/3-Зп 

   Георгіївська сільська рада    

   с. Георгіївка    

 Курганний могильник 

«Кара Тубе» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,8 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2023-Зп 

25.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,8 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

2023/1-Зп 
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від 23.10.1984 № 354 

26.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,8 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2023/2-Зп 

27.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,8 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2023/3-Зп 

28.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,8 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2023/4-Зп 

29.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,8 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2023/5-Зп 

   Гірсівська сільська рада    

   с. Гірсівка    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,5 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2024-Зп 

30.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,5 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2024/1-Зп 

31.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,5 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2024/2-Зп 

32.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,5 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

2024/3-Зп 
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від 23.10.1984 № 354 

 Курганний могильник 

«Мізарли Тубе» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,35 км на південь від південно-

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2025-Зп 

33.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,35 км на південь від південно-

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2025/1-Зп 

34.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,35 км на південь від південно-

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2025/2-Зп 

35.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,35 км на південь від південно-

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2025/3-Зп 

36.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,35 км на південь від південно-

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2025/4-Зп 

37.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,35 км на південь від південно-

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2025/5-Зп 

38.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,35 км на південь від південно-

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2025/6-Зп 

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,32 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2026-Зп 

39.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   за 1,32 км на північний схід від Пам`ятка Рішення виконкому 2026/1-Зп 
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перша половина  

II тис. н.е. 

північної околиці села археології Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

40.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,32 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2026/2-Зп 

41.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,32 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2026/3-Зп 

   Дівнинська сільська рада    

   с. Дівнинське    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,1 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2029-Зп 

42.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,1 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2029/1-Зп 

43.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,1 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2029/2-Зп 

44.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,1 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2029/3-Зп 

45.  Курган № 4.  IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,1 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2029/4-Зп 

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –   за 6,36 км на південний захід від Пам`ятка Рішення виконкому 2027-Зп 
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перша половина  

II тис. н.е. 

південної околиці села археології Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

46.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 6,36 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2027/1-Зп 

47.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 6,36 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2027/2-Зп 

 Курганний могильник 

«Шагарле Тубе» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2028-Зп 

48.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2028/1-Зп 

49.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2028/2-Зп 

50.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2028/3-Зп 

   Дмитрівська сільська рада    

   с. Дмитрівка    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5-1,0 км на південь від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2030-Зп 

51.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   за 0,5-1,0 км на південь від Пам`ятка Рішення виконкому 2030/1-Зп 
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перша половина  

II тис. н.е. 

південної околиці села археології Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

52.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5-1,0 км на південь від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2030/2-Зп 

53.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5-1,0 км на південь від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2030/3-Зп 

54.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5-1,0 км на південь від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2030/4-Зп 

55.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5-1,0 км на південь від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2030/5-Зп 

56.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5-1,0 км на південь від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2030/6 

 Курганний могильник 

«Могила Межа» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,5-2,0 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2031-Зп 

57.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,5-2,0 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2031/1-Зп 

58.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,5-2,0 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

2031/2-Зп 
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від 23.10.1984 № 354 

59.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,5-2,0 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2031/3-Зп 

   Добрівська сільська рада    

   с. Добрівка    

 Курганний могильник 

«Могила Висока» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,6 км на північ-північний захід 

від північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2032-Зп 

60.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,6 км на північ-північний захід 

від північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2032/1-Зп 

61.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,6 км на північ-північний захід 

від північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2032/2-Зп 

62.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,6 км на північ-північний захід 

від північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2032/3-Зп 

63.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,6 км на північ-північний захід 

від північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2032/4-Зп 

64.  Курган IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2033-Зп 
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   Дунаївська сільська рада    

   с. Дунаївка    

 Курганний могильник 

«Ажегам Тубе» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

 за 0,80 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2034-Зп 

65.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,80 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2034/1-Зп 

66.  Курган № 2. IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,80 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2034/2-Зп 

67.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,80 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2034/3-Зп 

   Надеждинська сільська рада    

   с. Надеждине    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,03 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2035-Зп 

68.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,03 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2035/1-Зп 

69.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,03 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2035/2-Зп 

 Курганний могильник 

«Шайтан Тубе» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

2036-Зп 
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II тис. н.е. ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

70.  Курган № 1. IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/1-Зп 

71.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/2-Зп 

72.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/3-Зп 

73.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/4-Зп 

74.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/5-Зп 

75.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/6-Зп 

76.  Курган № 7 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/7-Зп 

77.  Курган № 8. IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/8-Зп 
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78.  Курган № 9 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/9-Зп 

79.  Курган № 10 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/10-Зп 

80.  Курган № 11 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/11-Зп 

81.  Курган № 12 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/12-Зп 

82.  Курган № 13 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/13-Зп 

83.  Курган № 14 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,37 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2036/14-Зп 

 Курганний могильник 

«Кара тубе» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,13 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2037-Зп 

84.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,13 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2037/1-Зп 

85.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

за 1,13 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

2037/2-Зп 
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II тис. н.е. ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

86.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,13 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2037/3-Зп 

87.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,13 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2037/4-Зп 

88.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,13 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2037/5-Зп 

89.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,13 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2037/6-Зп 

90.  Курган № 7 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,13 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2037/7-Зп 

91.  Курган № 8 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,13 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2037/8-Зп 

   Нововасилівська селищна рада    

   смт Нововасилівка    

92.  Курган IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,8 км на північ від північної 

околиці селища  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2038-Зп 

93.  Курган IV тис. до н.е. –   

перша половина  

за 2,5 км на північний схід від 

північно-східної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

2039-Зп 
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II тис. н.е. ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

   с. Південне    

94.  Курган IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,0 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2050-Зп 

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,37 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2040-Зп 

95.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,37 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2040/1-Зп 

96.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,37 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2040/2-Зп 

97.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,37 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2040/3-Зп 

98.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,37 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2040/4-Зп 

99.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,37 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2040/5-Зп 

 Курганний могильник 

«Могила Чорна» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

2049-Зп 
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від 23.10.1984 № 354 

100.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2049/1-Зп 

101.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2049/2-Зп 

102.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2049/3-Зп 

   Новокостянтинівська сільська 

рада 

   

   с. Новокостянтинівка    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,8 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2042-Зп 

103.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,8 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2042/1-Зп 

104.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,8 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2042/2-Зп 

105.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,8 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2042/3-Зп 

106.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

за 3,8 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

2042/4-Зп 
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II тис. н.е. ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043-Зп 

107.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/1-Зп 

108.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/2-Зп 

109.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/3-Зп 

110.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/4-Зп 

111.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/5-Зп 

112.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/6-Зп 

113.  Курган № 7 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/7-Зп 
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114.  Курган № 8 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/8-Зп 

115.  Курган № 9 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/9-Зп 

116.  Курган № 10 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,63 км на північний захід від 
західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2043/10-Зп 

   Новоспаська сільська рада    

   с. Новоспаське    

117.  Курган «Кам’яна 

Могила» 

IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 5,0 км на північний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 22.12.1982 № 580  

1661-Зп 

 Курганний могильник 

«Гостра Могила» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,7 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2044-Зп 

118.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,7 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2044/1-Зп 

119.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,7 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2044/2-Зп 

120.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,7 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2044/3-Зп 



19 

 

 Курганний могильник 

«Тупа Могила» («Могила 

Розлатна») 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,69 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 10.02.1971 № 55 

820-Зп 

121.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,69 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 10.02.1971 № 55 

820/1-Зп 

122.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,69 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 10.02.1971 № 55 

820/2-Зп 

123.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,69 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 10.02.1971 № 55 

820/3-Зп 

124.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,69 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 10.02.1971 № 55 

820/4-Зп 

125.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,69 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 10.02.1971 № 55 

820/5-Зп 

126.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,69 км на північний захід від 

північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 10.02.1971 № 55 

820/6-Зп 



20 

 

   Олександрівська сільська рада    

   с. Нечкине    

 Курганний могильник 

«Карамза Тубе» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,06 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2012-Зп 

127.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,06 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2012/1-Зп 

128.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,06 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2012/2-Зп 

129.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,06 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2012/3-Зп 

   с. Олександрівка    

 Курганний могильник 

«С'юкли Тубе» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,93 км на схід від східної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2013-Зп 

130.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,93 км на схід від східної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2013/1-Зп 

131.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,93 км на схід від східної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2013/2-Зп 

132.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,93 км на схід від східної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

2013/3-Зп 
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від 23.10.1984 № 354 

 Курганний могильник 

«Кара Тубе» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2014-Зп 

133.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2014/1-Зп 

134.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2014/2-Зп 

   Приазовська селищна рада    

   с. Вишневе    

 Курганний могильник  IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,8 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2017-Зп 

135.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,8 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2017/1-Зп 

136.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,8 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2017/2-Зп 

137.  Курган №3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,8 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2017/3-Зп 

138.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,8 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

2017/4-Зп 
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від 23.10.1984 № 354 

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,8 км на південний схід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2018-Зп 

139.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,8 км на південний схід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2018/1-Зп 

140.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,8 км на південний схід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2018/2-Зп 

   с. Новоіванівка    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,81 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2041-Зп 

141.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,81 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2041/1-Зп 

142.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,81 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2041/2-Зп 

143.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,81 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2041/3-Зп 
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   с. Гамівка    

 Курганний могильник 

«Могила Межа» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 4,69 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2020-Зп 

144.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 4,69 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2020/1-Зп 

145.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 4,69 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2020/2-Зп 

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2021-Зп 

146.  Курган № 1  IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2021/1-Зп 

147.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2021/2-Зп 

148.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2021/3-Зп 

149.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,2 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2021/4-Зп 
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   смт Приазовське    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,8 км на північний схід від 

північної околиці селища  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2051-Зп 

150.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,8 км на північний схід від 

північної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2051/1-Зп 

151.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,8 км на північний схід від 

північної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2051/2-Зп 

 Курганний могильник 

«Могила Біс» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на схід від південної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2053-Зп 

152.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на схід від південної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2053/1-Зп 

153.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на схід від південної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2053/2-Зп 

154.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на схід від південної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2053/3-Зп 

155.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на схід від південної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2053/4-Зп 

156.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   за 3,5 км на схід від південної Пам`ятка Рішення виконкому 2053/5-Зп 
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перша половина  

II тис. н.е. 

околиці селища археології Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

157.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на схід від південної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2053/6-Зп 

158.  Курган № 7 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на схід від південної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2053/7-Зп 

159.  Курган № 8 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 3,5 км на схід від південної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2053/8-Зп 

 Курганний могильник 

«Могила Башпо» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,48 км на захід від північної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2054-Зп 

160.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,48 км на захід від північної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2054/1-Зп 

161.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,48 км на захід від північної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2054/2-Зп 

162.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,48 км на захід від північної 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2054/3-Зп 
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 Курганний могильник 

«Біс Тубе» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,67 км на південний захід від 

південної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2060-Зп 

163.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,67 км на південний захід від 

південної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2060/1-Зп 

164.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,67 км на південний захід від 

південної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2060/2-Зп 

165.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,67 км на південний захід від 

південної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2060/3-Зп 

166.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,67 км на південний захід від 

південної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2060/4-Зп 

167.  Курган № 5.  IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,67 км на південний захід від 

південної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2060/5-Зп 

168.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,67 км на південний захід від 

південної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2060/6-Зп 

169.  Курган № 7 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,67 км на південний захід від 

південної околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2060/7-Зп 
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   Приазовська селищна рада    

   с. Таврійське    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5 км на схід від східної околиці 

села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2059-Зп 

170.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5 км на схід від східної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2059/1-Зп 

171.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5 км на схід від східної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2059/2-Зп 

172.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,5 км на схід від східної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2059/3-Зп 

   Приморсько-Посадська сільська 

рада 

   

   с. Приморський Посад    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,33  км на північний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2055-Зп 

173.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,33  км на північний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2055/1-Зп 

174.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 0,33  км на північний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2055/2-Зп 

175.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   за 0,33  км на північний захід від Пам`ятка Рішення виконкому 2055/3-Зп 
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перша половина  

II тис. н.е. 

західної околиці села археології Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

176.  Курган IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,52 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2056-Зп 

   Розівська сільська рада    

   с. Розівка    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 6,0 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2061-Зп 

177.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 6,0 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2061/1-Зп 

178.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 6,0 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2061/2-Зп 

   Степанівська Перша сільська 

рада 

   

   с. Степанівка Перша    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,23 км на північний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2058-Зп 

179.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,23 км на північний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2058/1-Зп 

180.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

за 2,23 км на північний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

2058/2-Зп 
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II тис. н.е. ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

   Федорівська сільська рада    

   с. Федорівка    

 Курганний могильник 

«Могила Чорна» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2062-Зп 

181.  Курган  № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2062/1-Зп 

182.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2062/2-Зп 

183.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2062/3-Зп 

184.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2062/4-Зп 

185.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2062/5-Зп 

186.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 2,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2062/6-Зп 

187.  Курган № 7 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

за 2,0 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

2062/7-Зп 
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II тис. н.е. ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

   Шевченківська сільська рада    

   с. Шевченка    

 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,68 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2046-Зп 

188.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,68 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2046/1-Зп 

189.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,68 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2046/2-Зп 

190.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,68 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2046/3-Зп 

191.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,68 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2046/4-Зп 

192.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,68 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2046/5-Зп 

 Курганний могильник 

«Могила Три» 

IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2045-Зп 

193.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

2045/1-Зп 
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II тис. н.е. ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

194.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2045/2-Зп 

195.  Курган № 3 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2045/3-Зп 

196.  Курган № 4 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2045/4-Зп 

197.  Курган № 5 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2045/5-Зп 

198.  Курган № 6 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2045/6-Зп 

199.  Курган № 7 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2045/7-Зп 

200.  Курган № 8 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2045/8-Зп 

201.  Курган № 9 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,60 км на північ від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2045/9-Зп 
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 Курганний могильник IV тис. до н.е. –  

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,08 км на південний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2063-Зп 

202.  Курган № 1 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,08 км на південний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2063/1-Зп 

203.  Курган № 2 IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

за 1,08 км на південний захід від 

західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2063/2-Зп 
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Додаток 3 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.11.2013 № 1224 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Київській 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. № 

   Вишгородський  район    
   Ясногородська сільська ради    

1.  Група братських могил 

радянських воїнів 

1941-1943 рр., 

2000 р.,    

2008-2013 рр. 

Біля колишнього хутора «Сухая», 

на південний схід від 

с. Петровське на території Спасо-

Преображенської жіночої обителі 

«Милосердя» Ясногородської 

сільської ради Вишгородського 

району 

Пам’ятка 

історії 

На обліку не перебував 5992-Ко 
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Додаток 4 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.11.2013 № 1224 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини у 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. Броди    

1.  Єврейський цвинтар ХІХ - ХХ ст.  За 3 км на північ від сучасного 

центру міста  

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва, історії 

На державному обліку не 

перебував 

2960-Лв 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 5 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України   

від 28.11.2013 № 1224 

 

 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Тернопільській 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. № 

   Бережанський район    

   Урманська сільська рада    
   с. Краснопуща    

1.  Пам’ятний знак 

(стела) на честь 

щасливого 

спасіння 

польського 

королевича Якуба 

та з нагоди 

дарування землі 

Василіанському 

монастирю в 

с.Краснопуща 

1735 р. південна околиця села, за 400 м 

від млина в селі 

Пам’ятка історії Наказ управління культури 

Тернопільської 

облдержадміністрації   

від 27.01.2010 № 16 

4399-Тр 

   Гусятинський район    

   Коцюбинська сільська рада    

   с. Чагарі    

2.  Поселення Чагарі 

I 
Енеоліт 

(трипільська 

Південна околиця села, лівий 

берег струмка, притоки 

невеликого ставка  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 4400-Тр 
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культура, IV-

III тис.до н.е.), 

черняхівська 

культура   

(II-V ст.) 

3.  Поселення Чагарі 

IІ 
Енеоліт 

(трипільська 

культура, IV-

III тис.до н.е.), 

черняхівська 

культура   

(II-V ст.) 

Південна околиця села, правий 

берег струмка, притоки 

невеликого ставка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 1853-Тр 

   Заліщинський район    

   м. Заліщики    

4.  Польове 

укріплення - 

люнет 

1854 р. північно-західна околиця, поле  Пам’ятка історії Наказ управління культури 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації               

від 29.10.2012 № 149 

 

4401-Тр 

   Бедриківська сільська рада    

   с. Бедриківці    

5.  Польове 

укріплення - 

люнет 

1854 р. південно-західна околиця, поле Пам’ятка історії Наказ управління культури 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації   

від 29.10.2012 № 149 

4402-Тр 

   Зеленогайська сільська рада    

   с. Зелений Гай    

6.  Польове 

укріплення - 

люнет 

1854 р. східна околиця, поле Пам’ятка історії Наказ управління культури 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації   

від 29.10.2012 № 149 

4403-Тр 
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   Зборівський район    

   Годівська сільська рада    

   с. Годів    

7.  Пам’ятний знак 

(обеліск) на честь 

битви польського 

загону під 

проводом 

полковника 

Костянтина 

Загоровського 

проти татарського 

чамбулу 

1694 р. вул. Шаповалова, в центрі 

навпроти магазину 

Пам’ятка історії Наказ управління культури 

Тернопільської 

облдержадміністрації   

від 27.01.2010 № 16  

4404-Тр 

   Городищенська сільська рада    

   с. Городище    

8.  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування 

панщини 

1861 р. при в`їзді в село   

 

Пам’ятка історії Наказ управління культури 

Тернопільської 

облдержадміністрації   

від 27.01.2010 № 16  

4405-Тр 

   Кобзарівська сільська рада    

   с. Кобзарівка    

9.  Скульптура   

св. Роха 

ХІХ ст. вул. Центральна, у центрі, на 

роздоріжжі 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтво 

Наказ управління культури 

Тернопільської 

облдержадміністрації 

від 27.01.2010 № 16  

4406-Тр 

   Мильнівська сільська рада    

   с. Мильне    

10.  Скульптура   

св. Флоріана 

1862 р. вул. Буковина, неподалік 

костелу, на узбіччі дороги 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтво 

Наказ управління культури 

Тернопільської 

облдержадміністрації 

від 27.01.2010 № 16  

4407-Тр 



 4 

   Млиновецька сільська рада    

 Комплекс 

пам’яток «Поле 

Зборівської битви 

1649 року» 

     

11.  Козацька могила 

– поховання 

козаків, які 

загинули в 

Зборівській битві 

1649 року 

серпень   

1649 р. 

с. Млинівці за 1,6 км на 

північний захід від Зборова, зліва 

від дороги Тернопіль-Львів 

Пам’ятка історії На обліку не перебував 1270/7-Тр 

12.  Козацьке 

поховання біля    

с. Тустоголови 

серпень   

1649 р. 

с. Тустоголови, лівий берег 

р.Східна Стрипа, в лісосмузі 

Пам’ятка історії На обліку не перебував 1270/8-Тр 

   Пліснянська сільська рада    

   с. Плісняни    

13.  Козацька могила 

– поховання 

козаків, які 

загинули в 

Зборівській битві 

1649 року 

серпень   

1649 р. 

західна околиця Присовецького 

лісу, 1 км на південний схід від 

східної околиці села Плісняни 

Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

облвиконкому  

від 22.03.1971 № 147  

1270/9-Тр 

   м. Підгайці    

14.  Пам’ятник поету 

Адаму Міцкевичу 

1898 р. вул. Міцкевича, біля костелу Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

облвиконкому   

від 22.03.1971 № 147   

 

53-Тр 

15.  Пам’ятний знак 

(хрест) «За 

тверезість» 

1874 р. вул. Шевченка, на подвір`ї 

церкви, за 45 м на схід від 

перехрестя вул. Шевченка та 

Лисенка, навпроти поліклініки 

Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

облвиконкому   

від 25.10.1988 № 243  

1162-Тр 

16.  Могила Героя 

Радянського 

1944 р. вул. Шевченка, парк, південна 

частина центру міста 

Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

облвиконкому   

35-Тр 



 5 

Союзу, майора 

Я.І. Топоркова, 

воїна Радянської 

армії капітана 

М.В. Зубкова 

від 22.03.1971 № 147  

17.  Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

1944 р. вул. Шевченка, міське 

кладовище, південна частина 

міста 

Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

облвиконкому   

від 22.03.1971 № 147 

52-Тр 

   Підгаєцький район    

   Завалівська сільська рада    

   с. Завалів    

18.  Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

1943 р.   

(1967 р.) 

3,5 км на південний-захід від 

центру с. Завалів і 1 км на північ 

від автодороги Завалів-Пановичі, 

у лісі 

Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

облвиконкому   

від 22.03.1971 № 147  

45-Тр 

   Мужилівська сільська рада    

   с. Мужилів    

19.  Братська могила 

воїнів Радянської 

армії (невідомі) 

1967 р. 

Реконструкція 

- 1987 р. 

На кладовищі, у південно-

західній частині села, біля входу 

Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

облвиконкому 

від 25.10.1988 № 243  

1157-Тр 

   Поплавська сільська рада    

   с. Степове    

20.  Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

1967 р. 100 м наліво від першого 

перехрестя при в`їзді в   

с. Степове, між школою та 

дитячим садком 

Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

облвиконкому   

від 22.03.1971 № 147  

563-Тр 

   Шумлянська сільська рада    

   с. Шумляни    

21.  Братська могила 

воїнів Радянської 

армії, пам’ятний 

знак воїнам-

1979 р. роздоріжжя біля торгового 

центру 

Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

облвиконкому   

від 25.01.1982 № 34  

833-Тр 
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землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової 

війни 

   Теребовлянський район    

   Бурканівська сільська рада    

   с. Бурканів    

22.  Командний пункт 

– бункер бригади 

Больцано 

1915-1916 рр. с. Бурканів Пам’ятка історії Наказ управління культури 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації   

від 29.10.2012 № 149 

4408-Тр 

   Теребовлянський район    

   Сущинська сільська рада    

   с. Остальці    

23.  Поселення 

Остальці І 
Енеолітична 

доба 

(трипільська 

культура, ІV-

III тис. до 

н.е.); 

Бронзовий вік 

(II-V ст.) ;  

ранньозалізни

й вік (І тис до 

н.е.), 

давньоруська 

культура ХІІ – 

ХІІІ ст.  

західні околиці села, лівий берег 

струмка, притоки правого берега 

р. Гнізна 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 1888-Тр 
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Додаток 6 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.11.2013 № 1224 

 

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. № 

   Харківська міська рада    

   м. Харків    
 2-ге міське кладовище, 

8-й квартал 

1950 р. вул. Пушкінська, 102, 2-ге міське 

кладовище, 8-й квартал 

Пам’ятка 

історії 

На обліку не перебував 8827-Ха 

1.  Могила заслуженого 

артиста УРСР 

Р.О. Черкашина і його 

дружини артистки    

Ю.Г. Фоміної 

1906-1993 рр., 

1907-1997 рр. 

вул. Пушкінська, 102, 2-ге міське 

кладовище, 8-й квартал, 24-й ряд, 

1032-а могила 

Пам’ятка 

історії 

На обліку не перебував 8827/1-Ха 

2.  Могила композитора 

М.В. Кармінського 

30.01.1930 – 

19.10.1995 рр. 

вул. Пушкінська, 102, 2-ге міське 

кладовище, 8-й квартал, 24-й ряд, 

1018-а могила 

Пам’ятка 

історії 

На обліку не перебував 8827/2-Ха 

3.  Поселення Харків  

 

XVII ст. Фортеця розташована в місці 

злиття річок Харків та Лопань. 

Посад розміщується на лівому та 

правому берегах річки Лопань та 

річки Харків 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8828-Ха 

   Богодухівська міська рада    

   м. Богодухів    
4.  Поселення Богодухів 

(фортеця, посад) 

 

XVII ст. Поселення та фортеця розташовані 

на корінному правому березі   

 річки Мерла на території 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8829-Ха 
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сучасного міста Богодухів 

   Дворічанський район    
   Рідкодубівська сільська рада    

   с. Водяне    

5.  Курган № 1 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 1,56 км на північ від північної 

околиці с. Водяне, за 0,25 км на 

північний схід  від шосейної 

дороги у напрямку с. Рідкодуб –   

с-ща Садовод Великобурлацького 

району  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8830-Ха 

   с. Рідкодуб    

6.  Курган № 2 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,8 км на південний захід від   

с. Рідкодуб, на північний захід від 

ґрунтової дороги у напрямку    

с. Плескачівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8831-Ха 

7.  Курган № 1 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 1,14 км на північний захід від   

с. Рідкодуб, за 0,27 км на 

південний схід від південної 

околиці с. Водяне, ліворуч 

шосейної дороги у напрямку   

с. Рідкодуб – с-ща Садовод 

Великобурлацького району 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8832-Ха 

   Петро-Іванівська сільська рада    

   с. Петро-Іванівка    

8.  Курган № 1 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 1,66 км на південь від південної 

околиці с. Нововасилівка, 

праворуч шосейної дороги у 

напрямку с. Колодязне –  с. Петро-

Іванівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8833-Ха 

9.  Курган № 2 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 2,0 км на південь   

с. Нововасилівка та  за 0,2 км від 

північної околиці  с. Петро-

Іванівка. Ліворуч шосейної дороги 

у напрямку  с. Петро-Іванівка - 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8834-Ха 
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с.Колодязне 

 Курганна група ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 2,12 км від південної околиці  

 с. Нововасилівка та  за 0,39 на 

північний схід від північної околиці  

с. Петро-Іванівка. Праворуч 

шосейної дороги у напрямку   

с. Петро-Іванівка - с.Колодязне 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8835-Ха 

10.  Курган № 3 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 2,12 км від південної околиці    

с. Нововасилівка та  за 0,39 на 

північний схід від північної 

околиці  с. Петро-Іванівка. 

Праворуч шосейної дороги у 

напрямку с. Петро-Іванівка - 

с.Колодязне 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8835/1-Ха 

11.  Курган № 4 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 2,61 км від південної околиці   

с. Нововасилівка та  за 1,18 на 

північ від південної околиці   

с. Петро-Іванівка. Праворуч 

шосейної дороги у напрямку   

с. Петро-Іванівка - с.Колодязне 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8835/2-Ха 

 Курганна група ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,33 км на схід від північної 

околиці с. Петро-Іванівка. 

Праворуч шосейної дороги у 

напрямку с. Петро-Іванівка - 

с.Колодязне 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8836-Ха 

12.  Курган № 5 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,33 км на схід від північної 

околиці  с. Петро-Іванівка. 

Праворуч шосейної дороги у 

напрямку  с. Петро-Іванівка - 

с.Колодязне 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8836/1-Ха 

13.  Курган № 6 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,33 км на схід від північної 

околиці  с. Петро-Іванівка. 

Праворуч шосейної дороги у 

напрямку  с. Петро-Іванівка - 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8836/2-Ха 
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с.Колодязне 

14.  Курган № 7 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,23 км на схід від центральної 

частини східної околиці с. Петро-

Іванівка в місці в`їзду до села  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8837-Ха 

 Курганна група ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,22 км на схід від південної 

околиці с. Петро-Іванівка, за   

0,05 км – 0,1 км на захід від 

шосейної дороги у напрямку   

с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8838-Ха 

15.  Курган № 10 ІІІ тис до н.е. –  

І тис н.е. 

За 0,22 км на схід від південної 

околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 

км – 0,1 км на захід від шосейної 

дороги у напрямку с. Фиголівка -   

с. Петро-Іванівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8838/1-Ха 

16.  Курган № 11 ІІІ тис до н.е. –  

І тис н.е. 

За 0,32 км на схід від південної 

околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 

км – 0,1 км на захід від шосейної 

дороги у напрямку  с. Фиголівка -    

с. Петро-Іванівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8838/2-Ха 

17.  Курган № 12 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,3 км на схід від південної 

околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 

км – 0,1 км на захід від шосейної 

дороги у напрямку с. Фиголівка -    

с. Петро-Іванівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8838/3-Ха 

18.  Курган № 13 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,42 км на схід від південної 

околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 

км – 0,1 км на захід від шосейної 

дороги у напрямку  с. Фиголівка -   

с. Петро-Іванівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8838/4-Ха 

19.  Курган № 14 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,4 км на схід від південної 

околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 

км – 0,1 км на захід від шосейної 

дороги у напрямку с. Фиголівка -    

с. Петро-Іванівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8838/5-Ха 
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20.  Курган № 15 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,5 км на схід від південної 

околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 

км – 0,1 км на захід від шосейної 

дороги у напрямку  с. Фиголівка -    

с. Петро-Іванівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8838/6-Ха 

21.  Курган № 16 ІІІ тис до н.е. –   

І тис н.е. 

За 0,5 км на схід від південної 

околиці  с. Петро-Іванівка, за 0,05 

км – 0,1 км на захід від шосейної 

дороги у напрямку  с. Фиголівка -    

с. Петро-Іванівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8838/7-Ха 

   Золочівський район    
   Золочівська селищна рада    

22.  Поселення «Золочів»  XVII ст. поселення розташоване по обидва 

береги річки Уди  в межах 

сучасного міста Золочів 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8839-Ха 

   м. Ізюм    
23.  Поселення Ізюм  

 

XVII-XIX ст. Розташоване на правому березі 

річки Сіверський Донець, в межах 

або в безпосередній близькості до 

сучасного міста. Більша за 

площею фортифікація 

розташована північніше, в районі 

історичного центру сучасного 

міста, а менша – на вершині гори 

Крем’янець, впритул до південної 

межі сучасного міста 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не перебував 8840-Ха 

   м. Чугуїв    
24.  Будинок де жив 

художник І.Ю. Репін 

1824 р.,   

1876-1877 рр. 

вул. Рози Люксембург, 8 Пам’ятка 

історії, 

архітектури 

Рішення виконавчого 

комітету Харківської 

обласної ради депутатів 

трудящих від 25.01.1971 

№ 61, 

рішення Харківського 

обласного виконавчого 

1498-Ха 
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комітету від 05.03.1992  

№ 61   

25.  Шляховий палац 1819 р.,   

1839 р. 

пл. Леніна, 2-а Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

На обліку не перебував 8841-Ха 
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Додаток 7 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.11.2013 № 1224 

 

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

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

взяття під охорону 

  

Охор. № 

   Ніжинський район    
   Березанська сільська рада    

   с. Березанка    

1.  Курган ІІ -І тис. до н. е за 1,5 км на захід від села Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 26.06.1989  № 130,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.05.2013 № 132 

3051-Чр 

   Великодорізька сільська рада     

   с. Велика Дорога    

2.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за північною околицею села Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 19.02.1985  № 75,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

2384-Чр 
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облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 2 км на схід від центральної 

частини села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  головного 

управління культури, 

туризму і охорони 

культурної спадщини 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 01.03.2012 № 49 

7600-Чр 

4.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 2 км на схід від центральної 

частини села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  головного 

управління культури, 

туризму і охорони 

культурної спадщини 

Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 01.03.2012 № 49 

7601-Чр 

5.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 1,5 км на схід від центральної 

частини села  

Пам`ятка 

археології 

Наказ  головного 

управління культури, 

туризму і охорони 

культурної спадщини 

Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 01.03.2012 № 49 

7602-Чр 

 Курганна група ІІ -І тис. до н. е. у центральній частині села Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних 

депутатів від 17.11.1980  

 № 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2385-Чр 
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6.  Курган-1 ІІ -І тис. до н. е. у центральній частині села, на 

південний захід від дороги Ніжин – 

Прилуки 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 17.11.1980  № 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2385/1-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Курган-2 ІІ - І тис. до н. е. у центральній частині села, на 

північ від дороги Ніжин – 

Прилуки 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 17.11.1980  № 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2385/2-Чр 

 Курганна група ІІ - І тис. до н. е. за 3,1-3,25 км на північний схід від 

центральної частини села  

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3536-Чр 

 

 

 

 

 

8.  Курган-1 ІІ - І тис. до н. е. за 3,25 км на північний схід від 

центральної частини села, по 

дорозі на  с. Комарівку 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3536/1-Чр 

 

 

 

 

9.  Курган-2 ІІ - І тис. до н. е. за 3,1 км на північний схід від 

центральної частини села по 

дорозі на с. Комарівку 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

3536/2-Чр 
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облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

   Липоворізька сільська рада    

   с. Липів Ріг    

10.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 2,2 км на південь від села Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

Чернігівської 

облдержадміністрації   

від 28.12.1998 № 856,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

5169-Чр 

   Перемозька сільська рада    

   с. Богданівка    

11.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 50 м на схід від північної 

частини села, 0,4 км на північний 

схід від повороту центральної 

вулиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

412-Чр 

12.  Курган ІІ -І тис. до н. е. північніше центральної частини 

села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

413-Чр 

13.  Курган ІІ -І тис. до н. е. на південно-східній околиці села  Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 17.11.1980  № 551,  

наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

2383-Чр 
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від 31.08.2011 № 166 

14.  Курган ІІ - І тис. до н. е. на північно-західній околиці села Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3530-Чр 

15.  Курган ІІ - І тис. до н. е. у центральній частині села, за 70 м 

на південний захід від повороту 

центральної вулиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3531-Чр 

16.  Курган ІІ - І тис. до н. е. у південно-східній частині села Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3532-Чр 

17.  Курган ІІ - І тис. до н. е. за 0,4 км на північ від північно-

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5698-Чр 

18.  Курган ІІ - І тис. до н. е. за 0,4 км на схід від північно-

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5699-Чр 

19.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 1 км на схід від північно-східної 

околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5701-Чр 

20.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 1,2 км на схід від північно-

східної околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

5703-Чр 
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облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

21.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 0,4 км на північний схід від 

південно-східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5709-Чр 

22.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 0,35 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5710-Чр 

23.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 0,9 км на північний схід від 

південно-східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5719-Чр 

24.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 0,5 км на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації від 

30.05.2013 № 132 

7785-Чр 

 Курганна група ІІ -І тис. до н. е. за 0,9 км на схід від північно-

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5705-Чр 

 

 

 

 

25.  Курган-1 ІІ -І тис. до н. е. за 0,9  км на північ від кургану-2 

(відстань між полами) 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5705/1-Чр 

 

 

 

26.  Курган-2 ІІ -І тис. до н. е. за 0,08 км на північ від саду і Пам`ятка Наказ управління 5705/2-Чр 
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дороги з північної околиці до   

с. Перемога 

археології культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

 Курганна група ІІ -І тис. до н. е. у центральній частині села, у 

західній частині кладовища  

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5708-Чр 

27.  Курган-1 ІІ -І тис. до н. е. За 150 м на північ від центральної 

вулиці у західній частині 

кладовища 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5708/1-Чр 

28.  Курган-2 ІІ -І тис. до н. е. у центральній частині села, у 

західній частині кладовища 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5708/2-Чр 

   с. Гармащина    

29.  Курган  ІІ -І тис. до н. е. за 0,5 км на схід від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

1289-Чр 

   с.Червоний Шлях    

 Курганна група  ІІ -І тис. до н. е. за 0,3 км на південь від села Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5695-Чр 

 

 

 

 

30.  Курган-1 ІІ -І тис. до н. е. за 0,3 км на південь від села, 

північніше від кургану-2 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

5695/1-Чр 
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облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

31.  Курган-2 ІІ -І тис. до н. е. за 0,3 км на південь від села, 

південніше від кургану-1 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

5695/1-Чр 

 

   Талалаївська сільська рада    

   с. Лустівка    

32.  Курган  ІІ -І тис. до н. е. за 1 км на південний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

1096-Чр 

33.  Курган  ІІ -І тис. до н. е. за 0,3 км на північний схід від села Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

1099-Чр 

34.  Курган «Роблена 

Могила» 

ІІ -І тис. до н. е. на південній околиці села, на 

кладовищі  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від17.11.1980 № 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2404-Чр 

35.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 2 км на північний  захід від 

села, в урочищі Мединщина 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 26.06.1989 № 130,  

наказ  Департаменту 

2405-Чр 
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культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

36.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 2,8 км на північний захід від 

села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3541-Чр 

37.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 1,1 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3805-Чр 

38.  Курган ІІ -І тис. до н. е. за 3 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7779-Чр 

 Курганна група ІІ-І тис.до н. е.    

 

за 2,9-3,2 км на північний захід від 

північної околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7781-Чр 
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39.  Курган-1 ІІ-І тис.до н. е.    

 

за 2,9 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7781/1-Чр 

 

 

 

40.  Курган-2 ІІ-І тис.до н. е. 

 

за 3,1 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7781/2-Чр 

 

 

 

41.  Курган-3 ІІ-І тис.до н. е.    

 

за 3,2 км на північний захід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7781/3-Чр 

   с. Талалаївка    

42.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 3 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

214-Чр 

43.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 2,3 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

242-Чр 

44.  Курган «Биковська 

Могила» 

ІІ-І тис. до н. е. за 3,2 км на південний схід від 

південно-східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 17.11.1980 № 551,  

наказ  Департаменту 

2419-Чр 
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культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

45.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 1,1 км на північ від північної 

частини села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 26.06.1989 № 130,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2421-Чр 

46.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 0,15 км на північ від північно-

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3558-Чр 

47.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 3,7 км на південь від села Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації   

від 30.05.2013 № 132 

3975-Чр 

48.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 1,5 км на схід від південно-

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  головного 

управління культури, 

туризму і охорони 

7603-Чр 



12 

 

культурної спадщини 

Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 01.03.2012 № 49 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 4 км на південний захід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

215-Чр 

 

 

 

 

49.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 4 км на південний захід від 

околиці села, на схід від кургану-2 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

215/1-Чр 

 

 

 

50.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 4 км на південний захід від 

південної околиці села, на захід 

від кургану-1 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

215/2-Чр 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 3,5-3,7 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних 

депутатів  

від 19.02.1985 № 75,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2406-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 3,7 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 19.02.1985 № 75,  

2406/1-Чр 
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наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

 

 

 

 

 

 

52.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 3,6 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 19.02.1985 № 75,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2406/2-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.  Курган-3 ІІ-І тис. до н. е. за 3,5 км на північний схід від 

північної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 19.02.1985 № 75,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2406/3-Чр 

 

 Курганна група 

«Чотири Могили» 

ІІ-І тис. до н. е. за 1,7 км на південь від села Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних 

депутатів від 17.11.1980  

№ 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

2417-Чр 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

 

 

 

54.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 1,7 км на південь від села, 

центральний курган 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 17.11.1980 № 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2417/1-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 1,7 км на південь від села, 

західний курган 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 17.11.1980 № 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2417/2-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  Курган-3 ІІ-І тис. до н. е. за 1,7 км на південь від села, 

західніше від центрального 

кургану 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 17.11.1980 № 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2417/3-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  Курган-4 ІІ-І тис. до н. е. за 1,7 км на південь від села, Пам`ятка Рішення виконкому 2417/4-Чр 
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східніше від центрального кургану археології Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 17.11.1980 № 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  Курган-5 ІІ-І тис. до н. е. за 1,7 км на південь від села, 

східний курган 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 17.11.1980 № 551,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2417/5-Чрд 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 0,9-1,35 км на північний схід від 

північної частини села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних 

депутатів від 26.06.1989  

№ 130,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2418-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 0,9 км на північний схід від 

північної частини села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 26.06.1989 № 130,  

2418/1-Чр 
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наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

 

 

 

 

 

 

60.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 1,1 км на північний схід від 

північної частини села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 26.06.1989 № 130,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2418/2-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.  Курган-3 ІІ-І тис. до н. е. за 1,2 км на північний схід від 

північної частини села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 26.06.1989 № 130,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2418/3-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.  Курган-4 ІІ-І тис. до н. е. за1,35 км на північний схід від 

північної частини села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 26.06.1989 № 130,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

2418/4-Чр 
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облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 0,8 км на південний захід від 

південно-західної околиці села  

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних 

депутатів від 04.04.1983  

№ 176,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2422-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 0,8 км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 04.04.1983 № 176,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2422/1-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 0,8 км на південний захід від 

південно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 04.04.1983 № 176,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

2422/2-Чр 

 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 3 км на південь від села Пам`ятка Розпорядження 3970-Чр 
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археології представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 3 км на південь від села, за 0,07 

км на захід від кургану-2 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3970/1-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 3 км на південь від села, за 0,07 

км на північний схід від кургану-1 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3970/2-Чр 

 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 3,3-3,5 км на південь від села Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

3971-Чр 
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Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 3,4 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3971/1-Чр 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 3,3 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3971/2-Чр 

69.  Курган-3 ІІ-І тис. до н. е. за 3,5 км на південь від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

3971/3-Чр 



20 

 

Чернігівській області  

від 08.10.1993  № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 4,2 км на південний захід від 

села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7773-Чр 

 

 

 

 

70.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 4,2 км на південний захід від 

села, за 0,1 км на північний захід 

від кургану-2 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7773/1-Чр 

 

 

71.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 4,2 км на південний захід від 

села, за 0,1 км на південний схід 

від кургану-1 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7773/2-Чр 

 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 4,4-4,6 км на південний захід від 

села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7774-Чр 

 

 

 

72.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 4,4 км на південний захід від 

села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

7774/1-Чр 
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національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

 

 

73.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 4,6 км на південний захід від 

села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

7774/2-Чр 

   Шатурська сільська рада    

   с. Шатура    

74.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 0,3 км на північний схід від 

східної околиці 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

944-Чр 

75.  Курган ІІ-І тис. до н. е. у північній частині села, у 

південно-східній частині 

кладовища, біля церкви 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

946-Чр 

76.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 1 км на схід від села Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 26.06.1989  № 130,  

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3290-Чр 

77.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 0,6 км на південь від південної 

околиці  села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

3447-Чр 
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Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

78.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 2 км на південний захід від села Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3794-Чр 

79.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 2 км на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3798-Чр 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 0,6-0,7 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3291-Чр 

80.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 0,7 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

3291/1-Чр 
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від 30.09.2008 № 252 

81.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 0,6 км на південний схід від 

східної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3291/2-Чр 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 1,25-1,4 км на південний схід від 

південній околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3446-Чр 

82.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 1,4 км на південний схід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3446/1-Чр 

83.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 1,25км на південний схід від 

південної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

3446/2-Чр 

 Курганна група ІІ-І тис. до н. е. за 2,4-2,65 км на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3795-Чр 

84.  Курган-1 ІІ-І тис. до н. е. за 2,4 км на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

3795/1-Чр 
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Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

85.  Курган-2 ІІ-І тис. до н. е. за 2,65 км на захід від північної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Розпорядження 

представника 

Президента у 

Чернігівській області  

від 08.10.1993 № 459, 

наказ  Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій Чернігівської 

облдержадміністрації 

від 30.05.2013 № 132 

3795/2-Чр 

   с. Шняківка    

86.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 0,5 км на захід від західної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

324-Чр 

87.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 1,3 км на північний схід від 

північно-західної околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

325-Чр 

88.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 0,7 км на схід від південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

409-Чр 
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облдержадміністрації  

від 30.09.2008 № 252 

89.  Курган ІІ-І тис. до н. е. за 0,25 км на південний захід від 

села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Чернігівської обласної 

Ради народних депутатів 

від 26.06.1989 № 130,  

наказ управління 

культури і туризму 

Чернігівської 

облдержадміністрації  

від 31.08.2011 № 166 

2915-Чр 
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Додаток 8 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.11.2013 № 1224 

 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини Автономної Республіки Крим,                                 

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

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

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

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” 

 

№ 

п/п 

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

під охорону 

  

Охор. 

№ 

   Бахчисарайський район    
   Голубинська сільська рада    

   с. Соколине    

1.  Господарча будівля – 

будинок для прислуги з 

пральнею 

1908-1912 рр. вул. Леніна, 40,літери «З», «З¹» Пам`ятка 

архітектури 

Рішення Кримського обласного 

виконавчого комітету від 

22.05.1979 №284 

 

2.  Господарча будівля – 

каретний сарай з 

конюшнею 

1908-1912 рр. вул. Леніна, 40, літери «К» і «Н» Пам`ятка 

архітектури 

Рішення Кримського обласного 

виконавчого комітету від 

22.05.1979  №284 

 

3.  Фонтан сліз на фасаді 

корпусу з баштою 

1908-1912 рр. вул. Леніна, 40, літера «В» Пам`ятка 

архітектури 

Рішення Кримського обласного 

виконавчого комітету від 

22.05.1979  №284 

 

   Нижньогірський район    
   Нижньогірська селищна рада    

   смт Нижньогірський    

4.  Пам’ятний знак на честь 

воїнів-інтернаціоналістів 

1979-1989 рр. вул. Фонтанна, у сквері біля 

будівлі селищної ради 

Пам`ятка 

історії 

На обліку не перебував  
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   м. Сімферополь    
5.  Будівля, в якій з 1952 р. по 

1971 р. працював доктор 

медичних наук Є.І. Захаров 

1927 р. вул. Київська, 69, літера «А» Пам`ятка 

історії 

Рішення Кримського обласного 

виконавчого комітету   

від 15.01.1980  №16 

2633 
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Додаток 9 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.11.2013 № 1224 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини Запорізької області,                                 

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

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

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

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” 

 

№ 

п/п 

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

взяття під охорону 

  

Охор. № 

   Приазовський район    
   Ботіївська сільська рада    

1.  Кам’яна баба        IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

с. Ботієве, вул. Калініна, біля 

школи 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2064 

   Богданівська сільська рада    

2.  Курганний могильник  IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

с. Богданівка, за 1,8 км на захід 

від південно-західної околиці 

села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 10.02.1971 № 55 

826 

   Георгіївська сільська рада    

3.  Курганний могильник  IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

с. Георгіївка, на північний захід 

від села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2022 

   Олександрівська сільська рада    

4.  Курган    IV тис. до н.е. –   

перша половина  

с. Олександрівка, на північній 

околиці села, біля кладовища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

2015 
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II тис. н.е. ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

   Приазовська селищна рада    

5.  Курган               IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

смт Приазовське, на східній 

околиці селища 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2052 

   Шевченківська сільська рада    

6.  Курганний могильник      IV тис. до н.е. –   

перша половина  

II тис. н.е. 

с. Петрівка, вздовж південної 

околиці села 

Пам`ятка 

археології 

Рішення виконкому 

Запорізької обласної 

ради народних депутатів 

від 23.10.1984 № 354 

2047 
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Додаток 10 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.11.2013 № 1224 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини у Тернопільській області,                                 

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

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

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

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” 

 

№ 

п/п 

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

взяття під охорону 

  

Охор. 

№ 

   Бережанський район    
   Біщівська сільська рада    

1.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни       

1941-1945 рр.  

1985 р. 

с. Біще, центральна дорога, 

неподалік сільської ради 
Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 29.01.1988   

№ 32 

1084 

   Мечищівська сільська рада    

2.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1979 р. с. Мечищів, центр Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 25.01.1982   

№ 34 

868 

   Саранчуківська сільська рада    

3.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни        

1941-1945 рр. 

1967 р. 

с. Саранчуки, біля школи Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету  від 22.03.1971   

№ 147 

96 

   Зборівський район    
   Білоголівська сільська рада    

4.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 
1941-1945 рр. с. Білоголови Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 
323 
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роки Другої світової 

війни    

комітету від 22.03.1971   

№ 147 

   Загір'янська сільська рада    

5.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни          

1941-1945 рр. с. Загір’я  Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 22.03.1971   

№ 147 

328 

   Кабаровецька сільська рада    

6.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни        

1941-1945 р. с. Кабарівці Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 22.03.1971   

№ 147 

333 

   Кальненська сільська рада    

7.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни        

1941-1945 рр. с. Кальне Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 26.08.1986    

№ 250 

1055 

   Кобзарівська сільська рада    

8.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни         

1941-1945 рр. с. Вертелка Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 22.03.1971   

№ 147 

325 

   Малашовецька сільська рада    

9.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1941-1945 рр. с. Малашівці Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 22.03.1971   

№ 147 

603 

   Пліснянська сільська рада    

10.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни         

1941-1945 рр. с. Плісняни Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 26.08.1986    

№ 250 

1054 
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   Погрібецька сільська рада    

11.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни      

1941-1945 рр. с. Калинівка, біля бібліотеки Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 22.03.1971   

№ 147 

1053 

   Ярчовецька сільська рада    

12.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1944-1945 рр. с. Ярчівці Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.06.1978   

№ 286 

511 

   Підгаєцький район    

   Голгочанська сільська рада    

13.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни   

1978 р. с. Голгоча, кладовище Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 25.01.1982  

№34 

877 

   Носівська сільська рада    

14.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни    

1967 р.  с. Носів, сквер Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 22.03. 1971   

№ 147 

51 

   Теребовлянський район    

   Багатківська сільська рада    

15.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни    

1941-1945 рр.  

1969 р. 

с. Багатківці, біля головної 

дороги зправа 
Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 22.03.1971   

№ 147 

767 

   Ілавченська сільська рада    

16.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни      

1975 р. с. Ілавче, в центрі Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 22.03.1971   

№ 147 

862 
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   Ладичинська сільська рада    

17.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1941-1945 рр. 

1970 р. 

с. Ладичин, центр Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 26.08.1986    

№ 250 

778 

   Ласковецька сільська рада    

18.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни    

1974 р. с. Ласківці, в центрі Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету  від 22.03.1971   

№ 147 

779 

   Надрічненська сільська рада    

19.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1985 р. с. Надрічне, в центрі Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконачого 

комітету від 26.08.1986   

№ 250 

976 

   Соколівська сільська рада    

20.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни 

1972 р. с. Соколів, в центрі Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконачого 

комітету від 12.06.1978   

№ 286 

784 

   Тернопільський район    
   Драганівська сільська рада    

21.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1985 р. с. Драганівка, південно-східні 

околиці села, за річкою 
Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконачого 

комітету від 26.08.1986   

№ 250 

685 

   Йосипівська сільська рада    

22.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1985 р. с. Йосипівка Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконачого 

комітету від 26.08.1986   

№ 250 

753 
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   Острівська сільська рада    

23.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1985 р. с. Острів, південно-східна 

околиця, біля господарського 

двору 

Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 26.08.1986    

№ 250 

1039 

   Скоморохівська сільська рада    

24.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1975р. с. Скоморохи Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 12.06.1978   

№ 286  

702 

   Чернелево-Руська сільська 

рада 
   

25.  Пам’ятний знак воїнам-

землякам, які загинули в 

роки Другої світової 

війни     

1985р. с. Чернелів-Руський Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 26.08.1986   

№ 992 

992 

   Чортківський район    

   м. Чортків    
26.  Пам’ятний знак 

льотчиками Радянської 

армії  

1984 р. площа Ст. Бандери  Пам’ятка історії Рішення Тернопільського 

обласного виконавчого 

комітету від 27.11.1984   

№ 332 

943 
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Додаток 11 

до наказу Міністерства 

культури України 

від 28.12.2013 № 1224 

 

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 

   м. Сімферополь   
 Садиба П.С. Палласа Кінець ХVІІІ 

ст. – початок 

ХІХ ст. ,   

1982 р. - 

перебудова  

проспект Вернадського, 2, 

літери «Д», «д», «И», «З», 

«К», територія ботанічного 

саду ТНУ   

ім. В.І. Вернадського 

Пам’ятка архітектури, 

історії 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 06.09.1979 № 442 

1.  Житловий будинок Кінець ХVІІІ 

ст. – початок 

ХІХ ст. ,   

1982 р. - 

перебудова  

проспект Вернадського, 2, 

літери «Д», «д»,  територія 

ботанічного саду ТНУ   

ім. В.І. Вернадського  

Пам’ятка архітектури, 

історії 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 06.09.1979 № 442, 

рішення Кримського 

облвиконкому  від 22.05.1979 

№ 284 

2.  Південно-східний флігель Кінець ХVІІІ 

ст. – початок 

ХІХ ст. ,   

1982 р. - 

перебудова  

проспект Вернадського, 2, 

літера «И», територія 

ботанічного саду ТНУ   

ім. В.І. Вернадського  

Пам’ятка архітектури, 

історії 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 06.09.1979 № 442, 

рішення Кримського 

облвиконкому  від 22.05.1979 

№ 284 

3.  Північно-західний флігель Кінець ХVІІІ 

ст. – початок 

ХІХ ст. ,   

1982 р. - 

перебудова  

проспект Вернадського, 2, 

літера «З», територія 

ботанічного саду ТНУ   

ім. В.І. Вернадського  

Пам’ятка архітектури, 

історії 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 06.09.1979 № 442, 

рішення Кримського 

облвиконкому  від 22.05.1979 

№ 284 
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4.  Господарчий будинок Кінець ХVІІІ 

ст. – початок 

ХІХ ст. ,   

1982 р. - 

перебудова  

проспект Вернадського, 2, 

літера «К», територія 

ботанічного саду ТНУ   

ім. В.І. Вернадського 

Пам’ятка архітектури, 

історії 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 06.09.1979 № 442, 

рішення Кримського 

облвиконкому  від 22.05.1979 

№ 284 

   м. Ялта   
5.  Колишня вілла   

М.Н. Водарської 

1902-1908 рр. вул. Щорса, 14 Пам’ятка архітектури  Постанова Ради Міністрів 

УРСР  від 06.09.1979 № 442,  

наказ Республіканського 

комітету АРК з охорони 

культурної спадщини  

 від 31.01.2013 № 13,  

розпорядження Кримського 

облвиконкому   

від 05.05.1985 № 260-р 

 


