
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
 
 

НАКАЗ 
 

27.03.2013                                             №  228 
      ( дата ) 

 

м. Київ 
Про затвердження науково-проектної 

документації щодо меж і режимів використання 

зон охорони пам’яток, історичних ареалів та 

занесення об’єктів культурної 

спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України 

 

Відповідно до статей 5, 14, 32 Закону України "Про охорону культурної 

спадщини", враховуючи рішення засідань Експертної комісії з розгляду 

питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України (протокол від 20.12.2012 № 6/12), Науково-

методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства 

культури України (протоколи від 26.11.2012 № 59, від 29.01.2013 № 60), у 

межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури 

України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 388, 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити межі і режими використання: 

-  зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – будинку 

першої чоловічої гімназії на пл. Жовтневій, 2 в м. Дніпропетровську, 

визначених науково-проектною документацією, розробленою Науково-

дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень (додається); 

- зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Нікополя 

Дніпропетровської області, визначених науково-проектною документацією, 

розробленою Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень 

(додається). 

2. Визначити, що науково-проектна документація, зазначена в пункті 1 

цього наказу, зберігається в Департаменті культурної спадщини та 

культурних цінностей Міністерства культури України. 

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

категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини: 

- у Житомирській області згідно з переліком, викладеним у додатку 1; 

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



- у Полтавській області згідно з переліком, викладеним у додатку 3; 

- у Сумській області згідно з додатком 4; 

- у Харківській області згідно з переліком, викладеним у додатку 5; 

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

- у Чернігівській області згідно з переліком, викладеним у додатку 7. 

4. 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 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 Київській області згідно з додатком 

8. 

5. Органам охорони культурної спадщини обласних державних 

адміністрацій: 

5.1. 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. 

5.2. Поінформувати власників пам’яток або уповноважені ними органи 

про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України та забезпечити укладення охоронних договорів 

і видачу свідоцтв про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки. 

5.3. Довести цей наказ до відома органів з питань земельних ресурсів, 

архітектури та містобудування обласних державних адміністрацій і 

забезпечити його виконання. 

6. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей 

(Вінграновський А.М.) 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 

9. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

Міністра Т.Г. Кохана. 

 

Міністр                                                                                      Л.М. Новохатько 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 1 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 27.03.2013 № 228 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Житомирській 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. № 

   Володарсько-Волинський 
район 

   

   Давидівська сільська рада    

   с. Давидівка    

1 Поселення 

багатошарове 

Давидівка-1 

ІІ тис. до. н.е.,  
XІ – XII ст.  
XVI – XVII ст. 

за 1,1 км на південний захід від 
с. Давидівка, за 900 м на південний 
схід від автодороги Давидівка–
Сколобів, за 1,1 км на південний 
схід від с. Сколобів, на правому 
березі р. Ірша 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3898-Жт 

2 Поселення 

багатошарове 

Давидівка-2 

ІII тис. до н. е.,  
ХІ - ХІІ ст.,  
XVI - XVII ст. 

за 1,0 км на захід від с. Давидівка, 

за 1,0 км на північний схід від  

с. Сколобів, за 600 м на північний 

захід від автодороги Давидівка–

Сколобів, координати (WGS-84): 

N(широта) 50031.519, 50031.527, 

50031.531, 50031.571, 50031.573 

E (довгота) 028022.781, 028022.752 

028022.658, 028022.689, 028022.590 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3899-Жт 
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3 Поселення 

багатошарове 

Давидівка-3 

IV - III тис. до 
н.е., кін. ІІІ – 
сер. ІІ тис. до 
н.е., XI –  
XII ст., XVI –  
XVII ст. 

за 1,5 км на північний захід від  

с. Давидівка за 1,2 км на північний 

схід від с. Сколобів, за 1,1км на 

північний захід від автодороги 

Давидівка-Сколобів, координати 

(WGS-84): N(широта) 50031.623, 

50031.550, 50031.576, 50031.621, 

50031.623, 50031.673, 50031.757 

E (довгота) 028022.412, 028022.358, 

028022.342, 028022.298, 028022.298 

028022.251, 028022.291 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3900-Жт 

4 Поселення 

двошарове 

Давидівка-4 

II тис. до н. е., 
XVI - XVII ст. 

за 1,5 км на північний захід від 
с. Давидівка, за 1,7 км на північний 
схід від с. Сколобів, за 1,2 км на 
північний захід від автодороги 
Сколобів–Давидівка 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3901-Жт 

5 Поселення 

двошарове  

Сколобів - 3 

ХІ - ХІІ ст.,  
XVI - XVII ст. 

за 800 м на південний захід від  
с. Давидівка, за 370 м на південний 
схід від дороги Давидівка-Сколобів,  
за 950 м на схід від с. Сколобів,  
координати (WGS-84):  
N(широта) 50031,028, ; 50031,074,; 
50031,068,; 50031,027,; 
E(довгота) 28023,132,; 28023,161,; 
28023,082,; 28023,075, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3902-Жт 

   Дворищенська сільська рада    

   с. Дворище    

6 Поселення 

багатошарове 

Дворище-1 

IX – VI тис. до 
н.е.,  II - I тис. до 
н.е., XII - XIII ст., 
XVIII - XIX ст. 

за 1,5 км на південний захід від  

с. Дворище, за 1,7 км на схід від 

с. Солодири, за 760 м на південь від 

дороги Дворище-Солодири,  

координати (WGS-84): 

N(широта) 50031.050, 50033.101, 
50033.118, 50033.107, 50033.108 
E(довгота) 028022.249, 028022.275, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3903-Жт 
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028022.268, 028022.278, 028022.260 

7 Поселення 

багатошарове 

Дворище-2 

II - I тис. до н.е.,  
X - XI ст.,  
XVIII - XIX ст. 

за 1,2 км на південний захід від  

с. Дворище, за 1,7 км на південний 

схід від с. Солодири, за 700 м на 

південь від дороги Дворище-

Солодири, зі сходу обмежена 

каналом за 200 м, з півдня – 

болотом за 100 м, за 200 м на 

південний захід – лісопосадка, 

координати (WGS-84): 

N(широта) 50033,137,; 50033,153,; 
50033,189,; 50033,231,; 50033,238,; 

E (довгота) 28022,342,; 28022,398,; 
28022,392,; 28022,275,; 28022,253, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3904-Жт 

   Зубринська сільська рада    

8 Поселення 

двошарове 

Михалівка-1 

ХІ - ХІІ ст.,  
ХVI - ХVIІ ст. 

с. Михалівка, розташоване за 500 м 

на північний схід від села, за 400 м 

на північ від автодороги Човнова-

Михайлівка, координати (WGS-84): 

N (широта) 50038,143,; 50038,132,; 
50038,120,   E (довгота) 28018,514,; 
28018,499,; 28018,515, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3905-Жт 

   Сколобівська сільська рада    

   с. Сколобів    

9 Поселення 

двошарове  

Сколобів - 1 

X - XIII ст.,  
XVI – XVIIІ ст. 

за 1,1 км на південний захід від 
с. Давидівка, за 900 м на південний 
схід від автодороги Давидівка–
Сколобів, за 1,1 км на південний 
схід від с. Сколобів, на правому 
березі р. Ірша, координати  
(WGS-84): N(широта) 50030.895,, 
50030.881, 50030.801, 50030.786, 
50030.865,, 50030.886, E(довгота) 
028023.574,, 028023.663, 028023.616, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3906-Жт 
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028023.662, 028023.473, 028023.486 

10 Поселення 

багатошарове 

Сколобів - 2 

ІІ - І тис. до н. е.,  
2 половина  
І тис. н.е.,  
X – XIII ст.,  
XVI – XVII ст. 

за 750 м на схід від с. Сколобів, за 
1,1 км на південний захід від 
с. Давидівка, за 600 м на південний 
схід від автодороги Давидівка–
Сколобів, на лівому березі р. Ірша, 
координати (WGS-84): N(широта)  
500 30.886, 50030.890,, 50030.937, 
50030.952, 50030.941, 50030.975, 
50031.000  E (довгота) 028023.216, 
028023.139, 028023.152, 028023.256, 
028023.271, 028023.354, 028023.478 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3907-Жт 

   Ємільчинський район    

   Андрієвицька сільська рада    

11 Поселення 

багатошарове 

Андрієвичі-1 

ІІ - І тис. до н.е., 

XI - XII ст.,  

XV - XVI ст. 

c.Андрієвичі, за 50 м на північний 

захід від автодороги, за 750 м на 

південний захід від мосту через  

р. Уборть, за 2,0 км на захід від 

села, координати (WGS-84):  

N(широта) 50046,5,6,,; 50046,6,4,, 

E(довгота) 27049,34,7,,; 27049,39,6,, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3908-Жт 

   Малоглумчанська сільська рада    

12 Поселення 

багатошарове Мала 

Глумча-1 

12 - 10 тис. рр., 
V тис. до н.е., 
II тис. до н.е.,  
XI - XII ст., 
XVII - XVIII ст. 

с. Мала Глумча, за 250-300 м на 

північний схід від с. Мала Глумча, 

за 2,0 км на захід від с. Паранине, за 

150 м на північний схід від 

перехрестя польових доріг, із 

північно-західного боку обмежене 

сільським кладовищем, координати 

(WGS-84): N(широта) 50057.233, 

50057.240  E (довгота) 027038.532, 

027038.602 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3909-Жт 

   Неділищенська сільська рада    



5 

 

   с. Бастова Рудня    

13 Поселення 

багатошарове 

Бастова Рудня-1 

І тис. до н. е.,  
ХІ - ХІІ ст.,  
XVІ – XVIІ ст. 

за 1,77 км на південний-захід від 
школи, на підвищенні правого 
берега р. Бастова, координати 
(WGS)-84: N(широта) 50044.063,  
E (довгота) 027057.755 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3910-Жт 

14 Поселення 

двошарове 

Бастова Рудня-2 

ХІ - ХІІ ст.,  
XVІІ – XVIІІ ст. 

за 440 м на південь від с. Бастова 
Рудня, за 420 м на захід дороги 
Бастова Рудня – Бараші, координати 
(WGS)-84:  N(широта) 50044.283,  
E(довгота) 027059.026 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3911-Жт 

15 Поселення 

одношарове 

Неділище-1 

ХІ - ХІІ ст. с. Неділище, розташоване за 200-

250 м на південний захід від села, за 

100 м на південь від р. Уж, за 200 м 

на захід від автодороги, координати 

(WGS-84): N(широта) 50044,659,; 

50044,677,; 50044,667, 

E (довгота) 28003,219,; 28003,232,; 

28003,262, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3912-Жт 

   Усолусівська сільська рада    

   с. Синявка    

16 Поселення 

одношарове 

Синявка-1 

IV – III тис. до 
н.е. 

за 900 м на північний схід від 

с. Синявка, за 2,0 км на північний 

захід від с. Суховоля, за 200 м на 

північ від лісової дороги, 

координати в системі (WGS-84):  

N(широта) 50041,673,; 50041,680,; 

50041,658,  Е(довгота) 28014,965,; 
28014,936,; 28014,926, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3913-Жт 

17 Поселення 

двошарове  

Синявка-2  

ХІ - ХІІ ст.,   
ХVI - ХVIІ ст. 

за 1,2 км на північний схід від 

с. Синявка, за 1,2 км на північний 

захід від с. Суховоля, з північного 

заходу за 100 м – болото, 

координати в системі (WGS-84): 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3914-Жт 
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(WGS-84): N (широта) 50040,968,; 
50040,966,; 50040,970, 

Е (довгота) 28016,167,; 28016,170,; 

28016,189, 

   Коростишівський район    

   Торчинська сільська рада    

18 Поселення 

багатошарове 

Торчин-1 

ІІ - І тис. до н.е., 
XІ - XII ст.,  
XVI – XVII ст. 

с. Торчин, за 700 м на північний 
схід від с. Торчин, за 70 м на 
південний захід від автодороги 
Торчин–Пилиповичі, займає лівий 
берег р.Рудки, координати  
(WGS-84): N(широта) 51031, 520,; 

51031,506,; 51031,459,; 51031,501, 
E (довгота) 29004,806,; 29004,766,; 
29004,771,; 29004,813, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3915-Жт 

   Олевський район    

   Кишинська сільська рада    

   с. Забороче    

19 Поселення 

двошарове 

Забороччя-1 

ІІ – І тис. до н.е., 
ХІІ - ХІІІ ст. 

за 2,0 км на північний захід від 
околиці села Забороче, за 750 м на 
північ від автодороги  
М-07 Київ–Ковель–Ягодин, з 
півночі поселення обмежене 
каналом та лісом, з заходу його 
обмежує канал, координати  
(WGS-84):  N(широта) 51010,37,5,  
51010,33,4,, E(довгота)  27037,10,3,, 
27037,3,0,, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3916-Жт 

20 Поселення 

двошарове 

Забороччя-2 

ІІ – І тис. до н.е. 
ХІІ - ХІІІ ст. 

на віддалі близько 200 м в напрямку 

на схід від великого меліоративного 

каналу – головної течії річки, 300 м 

на південний захід від крайніх 

західних садиб с. Забороче, 700 м на 

південь від автомобільного шосе 

Київ – Ковель, координати  

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3917-Жт 
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(WGS-84): N(широта)  51009,708,,, 
51009,738,,, 51009,725,,, 51009,696,,, 
51009,684,,, 51009,689,, 
E(довгота)  27037,799,,, 27037,820,,, 
27037,892,,, 27037,901,,, 27037,858,,, 
27037,511,, 

21 Поселення 

двошарове 

Забороччя-3 

ІІ – І тис. до н.е., 
XVI – XVII ст. 

на високому піщаному підвищенні, 
яке з заходу перерізає великий 
меліоративний канал – головна 
течія р. Мудрич; безпосередньо на 
схід від каналу на віддалі близько 
700 м від південно-західних садиб 
с. Забороче, координати  
(WGS-84): N(широта) 51009,326,,, 
51009,311,,, 51009,271,,, 51009,252,,, 
51009,279,, E(довгота)  27038,010,,, 
27037,958,,, 27037,950,,, 
27038,016,,, 27038,062,, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3918-Жт 

22 Поселення 

двошарове 

Забороччя-4 

II тис. до н.е.  
XI -XII ст. 

на віддалі близько 200 м в напрямку 
на схід від великого меліоративного 
каналу - головної течії р. Мудрич, 
600 м на північний схід від 
бетонного моста через канал та  
1,2 км на південь від села Забороче, 
координати WGS-84: N(широта)  
51009,033,,, 51009,009,,,  
51008,952,,, 51009,971,,  
E(довгота)  27038,135,,, 27038,108,,, 
27038,169,,, 27038,109,, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3919-Жт 

23 Поселення 

одношарове  

Кишин-1 

XI - XII ст. с. Кишин, 2,0 м в напрямку на захід 

від північно-західної околиці  

с. Кишин, за 1,5 км на північ від 

дороги Кишин-Лопатичі, 

координати (WGS-84): 

N(широта) 51008,331,,, 51008,313,,, 

51008,271,,  Е (довгота)  27038,287,,, 

27038,363,,, 27038,304,, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3920-Жт 
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   Руднє-Бистрянська сільська рада    

24 Поселення 

двошарове 

Корощине-2 

кін. ІІ –  
поч. І тис до н.е., 
XI - XII ст. 

с. Корощине, за 250-300 м на 
південний захід від с. Корощине, на 
підвищення між струмком та 
заболоченою долиною, координати  
(WGS-84): N(широта) 51012.372,  
E(довгота) 027031.657 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3921-Жт 

   Радомишльський район    

   Борщівська сільська рада    

25 Поселення 

двошарове Борщів-1  

ІІ - І тис. до н. е., 
XVІ – XVIІ ст. 

с. Борщів, 2,1 км на захід від 
північно-західної околиці с. Глухів-
Перший, 1,7 км на північний схід 
від північної околиці  
с. Борщів та 0,7 км на схід від 
польової дороги Борщів–Осички, 
координати (WGS-84): 
N (широта) 50032,707,,, 50032,659,,, 

50032,675,,, 50032,681,,, 50032,725,  

Е (довгота) 29007,581,,, 29007,785,,, 
29007,754,,, 29007,645,,, 29007,643,, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3922-Жт 

   Лутівська сільська рада    

   с. Глухів Другий    

26 Поселення 

двошарове Глухів 

Другий-2 

ІІ тис. до н. е.,  
ХVІІ - ХVІІІ ст. 

1,5 км на південний-схід від 

с. Глухів Другий на правому березі 

північно-західного схилу струмка 

Лутівочка, за 0,15 км на південь 

проходить дорога Радомишль–

Глухів Другий, за 0,2 км на захід від 

пам’ятки струмок Лутівочка 

перетинає дорогу Радомишль–

Глухів Другий, координати 

N(широта) 50031,747,; 50031,748,; 
50031,737,; 50031,715,; 50031,705,; 

50031,707,; 50031,719,; 50031,734,; 

50031,752,   Е (довгота) 029013,362,;  

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3923-Жт 
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029013,331,; 029013,309,; 029013,307,; 
029013,333,; 029013,366,; 029013,392,; 
029013,397,; 029013,382, 

27 Поселення 

одношарове Глухів 

Другий-1 

ІІ тис. до н. е. 1,5 км на схід від с. Глухів-Другий, 

на лівому березі струмка Лутівочка, 

в місці впадіння в нього 

безіменного струмка, південна 

експозиція; за 0,5 км на південь 

проходить дорога Радомишль–

Глухів–Другий; за 0,3 км на захід 

від пам’ятки проходить польова 

дорога до с. Заболоть, координати 

WGS-84): N(широта) 50031.817,, 

50031.837,, 50031.858,, 50031.857,, 

50031.841,, 50031.817,, 50031.807,, 

50031.806,   Е (довгота) 029013,468,, 

029013,470,; 029013,500,; 029013,561,; 

029013,573,; 029013,565,; 029013,541,; 

029013,517, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3924-Жт 

28 Поселення 

двошарове Глухів 

Другий-3 

ІІ тис. до н. е.,  
ХVІІ - ХVІІІ ст. 

1,8 км на південний схід від  

с. Глухів Другий, на правому березі 

північного схилу струмка 

Лутівочка, за 0,4 км на південь 

проходить дорога Радомишль–

Глухів Другий, координати  

(WGS-84): N(широта)  50031,713,; 
50031,713,; 50031,723,; 50031,735,;  

50031,751,; 50031,760,; 50031,757,; 

50031,741,; 50031,729, 
Е(довгота) 029013,561,; 029013,589,; 
029013,609,; 029013,618,; 029013,610,; 

029013,590,; 029013,556,; 029013,538,; 

029013,542, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3925-Жт 
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29 Поселення 

двошарове Глухів 

Другий-5 

ІІ тис. до н. е.,  
ХІІ - ХІІІ ст. 

2 км на схід від с. Глухів Другий на 

лівому березі південного схилу 

струмка Лутівочка і 0,2 км на захід 

від злиття Лутівочки з безіменним 

струмком, із східної сторони 

пам’ятка обмежена польовою 

дорогою; через пам’ятку проходить 

лінія електропередач і перетинає її з 

півночі на південь; за 0,4 км на 

захід від поселення Глухів Другий 

1, координати (WGS-84): 

N(широта)  50031,797,; 50031,786,; 
50031,784,; 50031,787,; 50031,792,; 

50031,797,; 50031,801,;  50031,809,; 

50031,820,;   Е(довгота)  029014,126,; 

029014,095,; 029014,070,; 029014,044;. 

029014,020,; 029014,001,; 029013,984,; 

029013,969,; 029013,965, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3926-Жт 

   с. Лутівка    

30 Поселення 

багатошарове Мала 

Рача-3 

ІІ тис. до н. е., 
ХІ – ХІІ ст.  
XVI – XVIII ст. 

за 1,3 км на південний схід від 
с. Мала Рача; за 1,4 км від с. Чудин; 
з півночі  обмежує польова дорога, з 
південного сходу обмежує яр, 
лежить на високому корінному 
березі р. Тетерів, координати 
(WGS-84): N (широта) 50031,702,; 
50031,669,; 50031,676,; 50031,700,; 
E (довгота) 29019,192,; 29019,194,;  
29019,135,; 29019,126, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3927-Жт 

31 Поселення 

багатошарове 

Лутівка-1 

12 – 10 тис. рр. 

до н. е.,  

ІІ тис. до н. е., 

XVIII – XIX ст. 

1,0 км на північ-північ-схід від 

с. Лутівка; за 1,6 км на південь від 

с. Мала Рача; за 0,25 км захід від 

пам’ятки проходить автомобільна 

дорога Радомишль – Малин, 

координати (WGS-84): 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3928-Жт 
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N(широта) 50031,472,; 50031,492,; 

50031,506,; 50031,516,; 50031,524,; 

50031,526,; 50031,525,; 50031,520,; 

50031,507,; 50031,497 

Е (довгота) 029017,045,; 029017,040,; 

029017,049,; 029017,061,; 029017,072,; 

029017,083,; 029017,097,; 029017,110,; 

029017,107,; 029017,100, 

32 Поселення 

багатошарове 

Лутівка-3 

12 – 10 тис. ст.  до 

н. е.,  ІІ тис. до 

н. е., XVIII –  

XIX ст. 

1,3 км на північний-схід від 

с. Лутівка; за 1,6 км на південь-

південь-схід від с. Мала Рача; за 0,4 

захід від пам’ятки проходить 

автомобільна дорога Радомишль–

Малин; за 150 м на південний захід 

проходить польова дорога, 

координати WGS-84: 

N(широта) 50031,495,; 50031,507,; 

50031,523,; 50031,531,; 50031,535,; 

50031,530,; 50031,515,; 50031,500,; 

50031,492,   Е (довгота) 029017,372,; 

029017368,; 029017,355,;  

029017,337,; 029017,317,;  

029017,302,; 029017,306,; 

029017,334,; 029017,363, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3929-Жт 

33 Поселення 

двошарове Лутівка-4 

VІ – IV ст. до н.е., 
ХVIII - ХIХ ст. 

1,3 км на північний-схід від  
с. Лутівка; за 1,8 км на південь-
південь-схід від с. Мала Рача;  
за 1 км на захід від пам’ятки 
проходить автомобільна дорога 
Радомишль–Малин; з південної і 
північної сторони пам’ятка 
обмежена польовими дорогами, 
координати (WGS-84): N(широта) 
50031,339,; 50031,351,; 50031,356,; 
50031,364,; 50031,369,; 500 31, 374,; 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3930-Жт 
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50031,358,; 50031,341,; 50031,333,  
E(довгота) 029017,739,; 029017,731,; 
029017,714,; 029017,689,;  
029017,669,; 029017,646,;  
029017,629,; 029017,635,  
029017,660, 

34 Поселення 

одношарове 

Лутівка-5 

V ст. – поч.  

IV ст. до н.е. 
за 1,5 км на південний схід від 

с. Мала Рача; за 250 м на південь від 

ур. Глибокий Яр, з півночі пам’ятку 

обмежує польова дорога, 

координати (WGS-84): N(широта) 

500 31,353,; 500 31,334,; 50031,341,; 

50031,364, Е(довгота) 29017,964,; 

29017,935,; 29017, 895,; 29017,919, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3931-Жт 

35 Поселення 

двошарове Лутівка-2 

ХІ - ХІІ ст., 

 XVIII - XIX ст. 
1,0 км на північ - північ-схід від  

с. Лутівка, за 1,6 км на південь від 

с. Мала Рача; за 0,25 захід від 

пам’ятки проходить автомобільна 

дорога Радомишль–Малин, з 

північно-східної сторони від 

пам’ятки на відстані 0,1 м 

проходить польова дорога, 

координати (WGS-84): 

N(широта) 50031,472,; 50031,492,; 

50031,506,;  50031,516,; 50031,524,; 

50031,526,; 50031,525,; 50031,520,; 

50031,507,   Е(довгота)  029017,045,; 

029017,040,; 029017,049,; 029017,061,; 

029017,072,; 029017,083,; 029017,097,; 

029017,110,; 029017,107, 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3932-Жт 

   Чайківська сільська рада    

36 Поселення 

багатошарове 

Чайківка-1 

ІІ - І тис. до н. е., 

ХІ - ХІІ ст., XVІ –

XVIІ ст. 

с. Чайківка, розташована за 700 м на 

південний схід від с. Чайківка, за 

100 м на південь від автодороги, по 

Пам’ятка 

археології 

На державному 

обліку не перебував 

3933-Жт 
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обох берегах потічка – притоки 

р.Коробочка, координати (WGS-84): 

N(широта) 51031,520,; 51031,506,; 

51031,459,; 51031,501, 

Е (довгота) 29004,806,; 29004,766,; 

29004,771,; 29004,813, 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 2 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 27.03.2013 № 228 
 

 

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. № 

   м. Переяслав-Хмельницький    

1 Пам’ятник 

давньоруському співцю 

Бояну 

1989 р. вул. Богдана Хмельницького, 20, 

біля будинку Музею кобзарства 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

На обліку не 

перебував 

5931-Кв 

2 Залишки Воскресінської 

церкви 

XII ст. вул. Гімназійна, 12 Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5932-Кв 

3 Залишки Андріївської 

церкви 

XI ст. вул. Кріпосна (Фортечна), 25, 19 Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5933-Кв 

4 Залишки «Єпископських 

воріт»  

1089 р.  вул. Кріпосна, 27, 27-А, 29, 31 Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5934-Кв 

 Національний 

історико-

етнографічного 

заповідник 

«Переяслав» 

     

5 Вітряний млин з 

с. Мазінки Переяслав-

Хмельницького району 

Київської область 

кін. XІX ст. вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5935-Кв 
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6 Вітряний млин з 

с. Крисине 

Богодухівського району 

Харківської область 

2-га пол.  

XIX ст. 

вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею, обабіч 

центрального тракту 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5936-Кв 

7 Вітряний млин з  

с. Попівка Хорольського 

району Полтавської 

область 

поч. XX ст. вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею, обабіч 

центрального тракту 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5937-Кв 

8 Вітряний млин з 

с. Довжик Липово-

Долинського району 

Сумської область 

поч. XX ст. вул. Літописна, 2, у східній 

частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5938-Кв 

9 Вітряний млин з  

с. Виповзки Переяслав-

Хмельницького району 

Київської область 

кін. XX ст. вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5939-Кв 

10 Вітряний млин з  

с. Горбані Переяслав -

Хмельницького району 

Київської області 

кін. XX ст. вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею, обабіч 

центрального тракту 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5940-Кв 

11 Вітряний млин з 

с. Кийлів 

Бориспільського району 

Київської області 

кін. XX ст. вул. Літописна, 2, у північно-

західній частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5941-Кв 

12 Вітряний млин з  

с. Мирча Бородянського 

району Київської області 

кін. XX ст. вул. Літописна, 2, у східній 

частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5942-Кв 

13 Вітряний млин з  

с. Васютинці 

Чорнобаївського району 

Черкаської область 

кін. XX ст. вул. Літописна, 2, у східній 

частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5943-Кв 

14 Вітряний млин з с. Ліски 

Менського району 

2-га пол. 

XIX ст. 

вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею, обабіч 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5944-Кв 
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Чернігівської області центрального тракту 

15 Вітряний млин з 

с. Ковалин Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області 

кін. XX ст. вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5945-Кв 

16 Вітряний млин з  

с. Ярославець 

Кролевецького району 

Сумської області 

кін. XX ст. вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею, обабіч 

центрального тракту 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5946-Кв 

17 Вітряний млин з  

с. Галиця Ніжинського 

району Чернігівської 

області 

поч. XX ст. вул. Літописна, 2, у східній 

частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5947-Кв 

18 Вітряний млин з 

с. Рудяків 

Бориспільського району 

Київської області 

поч. XX ст. вул. Літописна, 2, у північно-

західній  частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5948-Кв 

19 Вітряний млин з  

с. Недобоївці 

Хотинського району 

Чернівецької області 

сер. XІX ст. вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею, обабіч 

центрального тракту  

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5949-Кв 

20 Водяний млин з 

с. Северинівка 

Таращанського району 

Київської області 

поч. XІX ст. вул. Літописна, 2, в північній 

частині музею 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5950-Кв 

21 Водяний млин з 

с. Гамаліївка 

Шосткинського району 

Сумської області 

поч. XІX ст. вул. Літописна, 2, у західній 

частині музею, під природнім 

схилом гори «Татароської» 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5951-Кв 

22 Шинок з с. Рудяків 

Бориспільського району 

Київської області 

90-ті рр. XІX ст. вул. Літописна, 2, в західній 

частині музею 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5952-Кв 
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23 Будинок  поміщика з 

с. Вороньків 

Бориспільського району 

Київської області 

1-ша  

пол. XІX ст. 

вул. Літописна, 2, центральна 

частині музею 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5953-Кв 

24 Будинок поміщика з 

с. Старовичі 

Іванківського району 

Київської області 

кін. XІX ст. вул. Літописна, 2, в північно-

східній частині музею 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5954-Кв 

25 Будинок з м. Переяслав-

Хмельницького 

Київської області 

2-га пол.  

XIX ст. 

вул. Літописна, 2, в південній 

частині музею 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5955-Кв 

26 Комора з с. Чайківщина 

Оржицького району 

Полтавської області 

1902 р. вул. Літописна, 2, в південній 

частині музею 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5956-Кв 

27 Школа з с. Велика 

Каратуль Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області 

1904 р. вул. Літописна, 2, в центральній 

частині музею 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5957-Кв 

28 Церковно – парафіяльна 

школа з с. Помоклі 

Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області 

2-га пол.  

XIX ст. 

вул. Літописна, 2, у центральній 

частині музею в північній 

частині двору церковно-

парафіальної школи 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5958-Кв 

29 Комора з с. Гайшин 

Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області 

кін. XIX ст. вул. Літописна, 2, у центральній 

частині музею в північній 

частині двору церковно-

парафіальної школи, ліворуч від 

воріт 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5959-Кв 

30 Гамазей з с. Пристроми 

Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області 

1887 р. вул. Літописна, 2, в північній 

частині музею на південь від 

церкви Св. Георгія з с. Андруші 

та на схід від хати із  

с. Соснова 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5960-Кв 
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31 Гамазей з с. Нечипорівка 

Яготинського району 

Київської області 

поч. XIX ст. вул. Літописна, 2, в північно-

східній частині музею на 

північному березі штучного 

озера на південь від дороги, що 

простягаються вздовж північно-

східного краю плато 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5961-Кв 

32 Крамниця (лавка) з  

с. Ярешки 

Баришівського району 

Київської області 

кін. XVIII ст. вул. Літописна, 2, в центральній 

частині музею, ліворуч від входу 

на ярмарковий майдан з 

головного тракту 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5962-Кв 

33 Крамниця (лавка) з  

с. Соснова Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області 

кін. XIX ст. вул. Літописна, 2, в центральній 

частині музею ліворуч від входу 

на ярмарковий майдан з боку 

головного тракту 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5963-Кв 

34 Крамниця (лавка) з  

с. Гланишів Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області 

кін. XIX ст. вул. Літописна, 2, в центральній 

частині музею ліворуч від входу 

на ярмарковий майдан з боку 

головного тракту 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5964-Кв 

35 Крамниця-комора з  

с. Дениси Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області 

90-ті рр.  

XIX ст. 

вул. Літописна, 2, в центральній 

частині музею на базарній площі, 

поряд з торговими рядами 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5965-Кв 

36 Мисливський будинок  

князя Горчакова з 

урочища Біле Озеро 

Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області  

1909 р. вул. Літописна, 2, в північно-

східній частині музею 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5966-Кв 

37 Хата лісного кордону з  

с. Мирча Бородянського 

району Київської області 

XIX ст. вул. Літописна, 2, в північно-

західній частині музею в 

центральній частині великого 

відкритого подвір’я лісного 

кордону 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5967-Кв 



6 

 

38 Повітка з с. Мирча 

Бородянського району 

Київської області 

кін.XIX ст. вул. Літописна, 2, в південно-

західній частині музею в 

північній частині двору лісного 

кордону, ліворуч від хати, на 

північ від воріт 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5968-Кв 

39 Комора з с. Дениси 

Переяслав - 

Хмельницького району 

Київської області 

кін.XIX ст.  вул. Літописна, 2, в південно-

західній частині музею в 

північній частині двору лісного 

кордону, праворуч від хати, на 

південь від воріт 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5969-Кв 

40 Шишкосушарка Капера-

Гоголіцина з с. Розважів 

Іванківського району 

Київської області 

кін. XIX ст. вул. Літописна, 2, в південно-

західній частині музею в 

північній частині від подвір’я 

лісного кордону 

Пам’ятка науки і 

техніки 

На обліку не 

перебував 

5970-Кв 

41 Школа із с. Студеники  

Переяслав – 

Хмельницького району 

Київської області 

1921 р. вул. Літописна, 2, в східній 

частині музею, праворуч від 

центрального тракту 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5971-Кв 

42 Корчма  2-га пол. 

ХІХ ст.  

вул. Літописна, 2, в південно-

західній частині музею  

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5972-Кв 

43 Хата з смт Поліське 

Київської області 

60-ті рр. XX ст. вул. Літописна, 2, в центральній 

частині музею 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5973-Кв 

44 Будинок перших 

комунарів з  

с. Комуна Переяслав-

Хмельницького району 

Київської області 

1929 р. вул. Літописна, 2, в північній 

частині музею на захід від 

Музею українського рушника 

Пам’ятка історії На обліку не 

перебував 

5974-Кв 

45 Хата з с. Соснова 

Переяслав – 

Хмельницького району 

Київської області 

2-га пол. 

XIX ст. 

вул. Літописна, 2, в північній 

частині музею на захід від 

гамазею з с. Пристроми, поряд з 

південно-східною межею двору 

заможного селянина-

промисловця 

Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

5975-Кв 



7 

 

46 Поселення та могильник ІІ тис. до н. е., 

ІІІ - ІVст., 

ХІ – ХІІІ ст., 

XVII - XVIII ст. 

вул. Літописна, 2, урочище Гора, 

розміщується на південно-

східній околиці міста  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5976-Кв 

47 Поселення (Заальтицьке 

передгороддя 

літописного міста 

Переяслава) 

XI - XIII ст. у межах вулиць Літописної, 

Кірова, Альтицької, Котовського, 

пров. Котовського, вулиць 

Чапаєва, Богдана 

Хмельницького, Можайської, 

пров. Літописного, площі 

Борисоглібської 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5977-Кв 

48 Залишки церкви 

безстовпової  

XII ст. вул. Московська, 22,  Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5978-Кв 

49 Пам’ятний знак на честь 

давньоруського 

літописця Сильвестра 

1983 р. вул. Московська, 34, територія 

Свято - Михалівського 

монастиря 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

На обліку не 

перебував 

5979-Кв 

50 Залишки церкви  

Св. Богородиці 

1098 р. пл. Переяславської Ради  Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5980-Кв 

51 Дитинець літописного 

міста Переяслав 

X - XIIІ ст. в межах пл. Переяславської ради, 

вулиць Радянської, 

Богданівської, Кріпосної, 

Замкової, Нової, Фортечної, 

Ярової, пров. Косогірного, 

Кривого, Нового,  

вулиць Московської № 24-34, 

Ковальської №1, 2, 3 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5981-Кв 

52 Поселення (Окольний 

град літописного міста 

Переяслав) 

XI - XIII ст. в межах вулиць Покровської, 

Б.Хмельницького, Т.Шевченка, 

І.Мазепи, Гімназійної, 

Г.Сковороди, Малої Підвальної, 

8 Березня, Фабричної, Валового 

Перекату, Київської, Річкової, 

М.Горького,  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5982-Кв 
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М.Грушевського, №1-5, 

Московської № 2-20, 

Ковальської, № 2а-20,  

пров. Гімназійного, Піонерів, 

Малопідвального, 2-й, 

Р.Люксинбург, Ярового 

53 Залишки безстовпного 

храму 

XI ст. вул. Радянська, 7 Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5983-Кв 

54 Залишки склоробної 

майстерні 

XII ст. вул. Радянська, 10, 12  Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5984-Кв 

55 Залишки 

«Єпископського палацу» 

XI ст. вул. Радянська, 26 Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5985-Кв 

56 Пам’ятник  

Т.Г. Шевченку 

1954 р. вул. Шевченка, 8, територія 

Музею Заповіту Т.Г.Шевченка 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

Рішення 

виконавчого 

комітету Київської 

обласної ради 

депутатів трудящих 

від 23.11.1970 № 806 

5991-Кв 

57 Пам’ятний знак на честь 

твору Т.Г. Шевченка 

«Заповіт» 

1995 р. ріг вул. Шевченка і Івана 

Мазепи, біля будинку по  

вул. Івана Мазепи, 11 

 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

На обліку не 

перебував 

5986-Кв 

58 Курган (курган «Хрест») ІІ тис. до н.е. урочище Гора, розміщається на 

південно-східній околиці міста  

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

виконавчого 

комітету Київської 

обласної Ради 

народних депутатів 

від 12.05.1980 № 271 

1868-Кв 

59 Поселення 

(передгороддя в урочищі 

Луг літописного міста 

Переяслав) 

 

XI ст. урочище Луг, на східній та 

південно-східній околиці міста 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5987-Кв 
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60 Поселення 

(передгороддя в урочищі 

Оболонь літописного 

міста Переяслав) 

 

XI - XII ст. урочище Оболонь, на південно-

східній околиці міста 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

5988-Кв 

   Броварський район    

   Рожівська сільська рада    

61 Поселення Рожівка І ІV - ІІІ тис. до 

н.е.; ХІІ ст.; 

ХVІІ - ХVІІІ ст. 

на північний-захід околиці  

с. Рожівка, на північ від 

кладовища, між крайніми хатами 

та урізом краю борової тераси 

лівого берега Десни, координати: 

50°36`13.44``N 30°45`00.29``E 

50°36`11.60``N 30°44`59.05``E 

50°36`13.32``N 30°44`56.39``E 

50°36`09.39``N 30°44`50.13``E 

Пам’ятка 

археології 

Рішення Київської 

обласної ради  

від 19.06.2003  

№ 099-08-ХХІV  

5989-Кв 

   Обухівський район    

   Козинська селищна рада    

62 Могила Героя України, 

видатного співака 

Солов`яненка Анатолія 

Борисовича  

1999 р. смт Козин, вул. Анатолія 

Солов`яненка, кладовище 

Пам’ятка історії На обліку не 

перебував 

5990-Кв 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 3 

                                        до наказу Міністерства 

                                        культури України 

                            від 27.03.2013 № 228 
 

 

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

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

про взяття під 

охорону 

  

Охор. № 

   м. Полтава 

 

   

1 Будинок житловий 

(Адміністративна 

будівля Полтавського 

виробничого 

підприємства 

«Універсал») 

1900 р. вул. Шевченка, 58 (літ. А-2) Пам’ятка 

архітектури 

Рішення 11-ї сесії  

21 скликання 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів  

від 17.01.1992 

 

123-Пл 

   м. Комсомольськ    

2 Група курганів І  

(ур. Шлюзи) 

IV - I тис. до 

н.е. 

мікрорайон Піддубне, за 4,61 км на 

північ від залізничної платформи  

«ст. «Вантажна» («Погрузочна»)» та 

роздоріжжя  автотрас Комсомольськ – 

Дмитрівка і Комсомольськ-Кременчук, 

за 1,63 км на північний схід від 

залізничного переїзду з гілкою 

залізниці на Редутський гранкар’єр, 

1,34 км на південь – південний схід від 

окраїни с. Дмитрівки, за 7,74 км на 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4665-Пл 
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північ від приміщення виконкому 

Комсомольської міської ради, обабіч 

автошляху Дмитрівка - Комсомольськ 

та залізниці, за 0,76 км на північний 

схід від залізничної платформи  

«7-й км» («Шлюзи»), координати в 

системі (WGS-84): 

N (широта) 49º4´36.12´´ 49º4´34.45´´ 

49º4´38.02´´(орієнтовано) 

E (довгота) 33º36´46.19´´ 33º36´45.35´´ 

33º36´47.21´´(орієнтовано) 

3 Група курганів ІІ ІV - I тис. до 

н.е. 

за 2,58 км на північ-північний захід від 

залізничної платформи  

«ст. «Вантажна» («Погрузочна») та 

роздоріжжя автотрас Комсомольськ – 

Дмитрівка і Комсомольськ-Кременчук, 

за 1,10 км на південний схід від 

залізничного переїзду з гілкою 

залізниці Редутський гранкар’єр, за 

0,45 км на північний захід від складів 

Спеціалізованого цеху виконання 

вибухових робіт ВАТ «Полтавський 

гірничо-збагачувальний комбінат», за 

5,72 км на північ від приміщення 

виконкому Комсомольської міської 

ради, координати в системі (WGS-84): 

N(широта) 49º3´29.16´´  

49º3´29.06´´(орієнтовано) 

E(довгота) 33º36´42.08´´ 

33º36´45.15´´(орієнтовано) 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4666-Пл 

4 Група курганів ІІІ ІV –II тис. до 

н.е., XIX – поч.  

XX ст. 

за 2,58 км північ-північний захід від 

залізничної платформи 

«ст.«Вантажна» («Погрузочна)» та 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4667-Пл 
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роздоріжжя автотрас Комсомольськ – 

Дмитрівка і Комсомольськ-Кременчук, 

за 1,10 км на південний схід від 

залізничного переїзду  з гілкою 

залізниці Редутський гранкар’єр, за 

5,72 км на північ від приміщення 

виконкому Комсомольської міської 

ради, координати в системі (WGS-84): 

N(широта) 49º3´1.10´´ 49º3´0.70´´ 

E(довгота) 33º36´9.40´´ 33º36´7.86´´ 

5 Курган IV IV - II тис. до 

н.е. 

Мікрорайон піддубне, за 3,37 км на 

північний захід  від залізничної 

платформи «ст. «Вантажна» 

(«Погрузочна») та роздоріжжя 

автотрас Комсомольськ- Дмитрівка та 

Комсомольськ – Кременчук, за 0,15 км 

на південь від залізничного переїзду з 

гілкою на Редутський гранітний 

кар’єр, за 2,85 км на південь від  

с. Дмитрівка, за 0,72 км на північ від 

садового товариства 

«Придніпровське», за 6,48 км на 

північ-північний захід від приміщення 

виконкому Комсомольської міської 

ради, справа обабіч шосе, координати 

в системі (WGS-84): N (широта) 

49º3´46.73´´ E (довгота) 33º36´3.73´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4668-Пл 

6 Курган ІІ ІV - I тис. до 

н.е. 

мікрорайон Низи, на північній 

околиці, за 1,69 км на схід-південний 

схід від залізнично-шосейного 

перехрестя край західної околиці с-ща 

Низа, за 1,60 км на схід-північний схід 

від залізничної платформи 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4669-Пл 
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«ст.Вантажна («Погрузочна»)» та 

роздоріжжя автотрас Комсомольськ-

Дмитрівка  та Комсомольськ-

Кременчук, за 4,22 км на північний 

захід від приміщення виконкому 

Комсомольської міської ради, на розі 

вул. Ковпака (садиби №10-12) та пров. 

Лісного, за 90 м на північний захід від 

трансформатора «КТП-112», 

координати в системі (WGS-84): 

N(широта) 49º2´24.88´´  

E(довгота) 33º35´57.85´´ 

7 Поселення Барбара І III – IV – 2 пол. 

IV ст. н. е.,  

V-IV тис. до 

н.е., II тис. тис. 

до н.е., І тис. до 

н.е., ХІІ – XIV 

ст., XVII - 

XVIII ст. 

за 1,42 км на південний захід від 

перехрестя вул. Радянської та Леніна, 

безпосередньо  на північний захід від 

приміщень готелю «Славутич», 

за 1,53 км  на захід від приміщення 

виконкому  Комсомольської міської 

ради, координати в системі (WGS-84): 

N(широта) 49º0´39.63´´  49º0´36.27´´ 

49º0´35.71´´  49º0´39.06´´ 

E(довгота) 33º36´31.01´´  33º36´36.68  

33º36´42.88´´   33º36´38.83´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4670-Пл 

8 Селище Редути ІІ 

(Комсомольськ,  

пункт ІІІ) 

XI - IX ст. до 

н.е. 

за 1,52 км на південь від залізнично-

шосейного перехрестя на західній 

околиці мікрорайону Низи, за 1,20 км 

на північний схід від залізничної 

платформи «Редути» і Редутського 

гранітного кар’єру, біля асфальтної 

дороги до дачного товариства 

«Вікторія», за 4,51 км на захід-

північний  захід від приміщення 

виконкому Комсомольської міської 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4671-Пл 
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ради, координати координати в 

системі (WGS-84): N(широта) 

49º1´25.61´´  49º1´24.60´´  49º1´23.27´´ 

49º1´24.73´´ E(довгота)  33º34´27.06´´ 

33º34´26.57´´  33º34´27.91´´   

33º34´28.52´´ 

   Комсомольська міська рада    

9 Курган І «Стогніївська 

могила» 

ІV - II тис. до 

н.е. 

за 4,13 км на схід від окраїни 

м.Комсомольська, за 2,92 км на 

північний схід від північно-східної 

окраїни с. Келеберда, за 3,30 км на 

захід  від придорожньої частини  

с. Салівка, за 8,17 км на схід-

південний схід приміщення виконкому 

Комсомольської міської ради, 

безпосередньо обабіч автотраси  

м. Комсомольськ - с. Салівка -  

с. Озера, в урочище Шведівка, 

координати в системі (WGS-84): 

N(широта)48º59´16.62´´ 

E(довгота) 33º44´26.76´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4672-Пл 

10 Курган ІІІ «Скляровська 

могила» 

ІV - І тис. до 

н.е. 

мікрорайон Піддубне, за 3,12 км на 

північ від залізничної платформи 

«ст.Вантажна («Погрузочна»)» та 

роздоріжжя автотрас Комсомольськ-

Дмитрівка та Комсомольськ-

Кременчук, за 1,00 км на схід від 

залізничного переїзду з гілкою на 

Редутський гранкар’єр, за 2,63 км на 

південь-південний схід від південної 

окраїни с.Дмитрівки, за 6,49 км на 

північ від приміщення виконкому 

Комсомольської міської ради,  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4673-Пл 
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за 0,1- 0,3 км на північний захід від 

західного кута обвалування складів 

Спеціалізованого цеху виконання 

вибухових робіт ВАТ «Полтавсько 

гірничо-збагачувальний комбінат», 

координати в системі (WGS-84): 

N(широта) 49º4´0.03´´ 

Е (довгота) 33º36´49.55´´  

   Дмитрівська сільська рада    

   с. Дмитрівка    

11 Група курганів ІІ  

(ур. Дейнівка) 

ІV - II тис.  

до н. е. 

за 0,15 км на схід від південної окраїни 

с. Дмитрівка, за 0,68 км на південь - 

південний захід від перехрестя 

автотраси Комсомольськ-Дмитрівка та 

Дмитрівка-Колгоспна Гора-Єристівка, 

за 2,20 км на південь від приміщення 

виконкому Дмитрівської сільської 

ради, координати в системі (WGS-84): 

N (широта) 49º5´31.20´´ 49º5´32.17´´  

E(довгота) 33º36´45.06´´ 33º36´45.63´´   

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4674-Пл 

12 Група курганів ІІІ ІV - I тис.  

до н. е. 

за 0,11-0,25 км на північ та схід від 

сучасної східної околиці, с. Дмитрівка, 

вул. Степової, за 1,20 км на північний 

схід від перехрестя автотраси 

Комсомольськ – Дмитрівка та 

повороту із залізничним переїздом до 

цієї частини села, за 1,56-1,64 км на 

схід від приміщення виконкому 

Дмитрівської сільської ради, 

координати в системі (WGS-84): 

N (широта) 49º6´46.34´´ 49º6´45.14´´ 

49º6´44.12´´ E(довгота) 33º37´49.99´´ 

33º37´50.63´´33º37´50.80´´  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4675-Пл 
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13 Курган ІІ ІV - IІ тис.  

до н.е. 

на південній окраїні с. Дмитрівки, за 

1,15 км на південний захід від 

перехрестя автотраси Комсомольськ-

Дмитрівка та Дмитрівка-Колгоспна 

Гора-Єристівка, за 2,58 км на південь 

від приміщення виконкому 

Дмитрівської сільської ради, 

координати в системі (WGS-84): 

N (широта) 49º05´18.30´´  

E(довгота) 33º36´33.11´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4676-Пл 

14 Курган ІІІ ІV - IІ тис.  

до н.е. 

в межах села, на садибах по 

вул. Комсомольській, 15-17 та  

пров. Щорса, 12-14, за 1,13 км на 

північ від перехрестя автотраси 

Комсомольськ-Дмитрівка та шосе 

Дмитрівка Колгоспна Гора-Єристівка, 

за 0,84 км на північ від приміщення 

виконкому Дмитрівської сільської 

ради, безпосередньо за 0,19 км на захід 

від автотраси Дмитрівка-

Комсомольськ, координати в системі 

(WGS-84): N (широта) 49º7´4.94´´ 

E(довгота) 33º36´41.10´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4677-Пл 

15 Курган ІV ІV - I тис.  

до н. е. 

між вул. Піонерською та Шевченка, на 

центральному Дмитрівському 

кладовищі, за 0,73 км на північний 

захід від перехрестя автотраси  

Комсомольськ-Дмитрівка та шосе 

Дмитрівка Колгоспна Гора-Єристівка, 

за 0,31 км на північ від приміщення 

виконкому Дмитрівської сільської 

ради, координати в системі (WGS-84): 

N (широта) 49º6´48.33´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4678-Пл 
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E(довгота) 33º36´34.61´´ 

16 Курган V IІ тис.  

до н. е. 

за 1,22 км на південь від сучасної 

окраїни села, за 1,26 км на північний 

захід від залізничної платформи 

«Шлюзи» («7-й км»), за 1,72 км на 

північний захід від перехрестя 

автотраси Комсомольськ-Дмитрівка та 

відгалуження залізниці на Редутський 

кар’єр, за 3,72 км на південь від 

приміщення виконкому Дмитрівської 

сільської ради, в урочищі Суки, 

координати в системі (WGS-84): 

N (широта) 49º4´44.69´´ 

E(довгота) 33º35´43.33´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4679-Пл 

17 Поселення Дмитрівка І V ст., III - I тис. 

до н.е., IV –  

III ст. до н.е., 

ІV - Vст. н.е., 

XII - XIII ст. 

за 0,10-0,20 км на південь-південний 

захід від західної околиці села, між 

забудовою пров. Набережного та 

північними огорожами дачного 

кооперативу «Вуглець» 

Кременчудського сажового заводу, за 

0,38-0,45 км на південний захід від 

приміщення виконкому Дмитрівської 

сільської ради, координати в системі 

(WGS-84): N (широта) 49º6´33.34´´ 

49º6´33.81´´  49º6´32.69´´  49º6´30.61´´ 

49º6´30.11´´  E(довгота)  33º36´14.49´´ 

33º36´10.80´´  33º36´9.01´´  

33º36´10.59´´  33º36´13.48´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4680-Пл 

18 Поселення Дмитрівка ІІІ V - IV тис. до 

н. е, ІІ тис. до 

н.е., ІV - V ст. 

н. е., XII –  

XIV ст.  

за 0,92 – 1,41 км на південний захід від 

околиці села, 1,29 -1,51 км на 

північний захід  від залізничної 

платформи «7-й км» («Шлюзи»), на 

захід від автотраси і залізниці, за 3,17-

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4681-Пл 
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3,64 км на південь-південний захід від 

приміщення виконкому Дмитрівської 

сільської ради, координати в системі 

(WGS-84): N (широта) 49º4´59.30  

49º4´56.96´´49º4´54.81´´  49º4´50.80´´  

49º4´45.47´´ 49º4´46.69´´  49º4´52.66´´  

49º4´54.44´´ 49º4´58.72´´   

E(довгота)  33º35´50.62´´ 

33º35´50.94´´  33º35´46.67´´  

33º35´43.05´´  33º35´40.13´´ 

33º35´35.77´´  33º35´35.97´´ 

33º35´43.40´´  33º35´45.13´´ 

19 Група курганів «Три 

могили (Три брати)» 

IV - I тис. до 

н.е. 

за 1,49 км на південний захід від 

сучасної південної платформи 

«Шлюзи» («7-й км»), за 1,72 км  на 

північ-північний захід від перехрестя 

автотраси Комсомольськ-Дмитрівна та 

відгалуження залізниці на Редутський 

кар’єр, за 3,72 км на південь від 

приміщення виконкому Дмитрівської 

сільської ради, координати в системі 

(WGS-84): N(широта) 49º4´44.69´´ 

49º4´45.22´´  49º4´45.08´´ 

E(довгота) 33º35´43.33´´ 

33º35´47.24´´  33º35´39.36´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4682-Пл 

20 Курган І ІV - II тис. до 

н.е. 

за 2,79 км на південний захід від 

сучасної південної окраїни  

с. Дмитрівки, за 1,07 км на північний 

захід від залізничної платформи 

«Шлюзи» («7-й км»), за 0,41 км на 

захід від перехрестя  автотраси 

Комсомольськ-Дмитрівка та 

відгалуження залізниці на Редутський 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4683-Пл 
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кар’єр , за 5,28 км на південь від 

приміщення виконкому Дмитрівської 

сільської ради, координати в системі 

(WGS-84): N (широта) 49º3´54.72´´   

E(довгота) 33º35´43.89´´ 

21 Група курганів ІІ ІІІ - ІІ тис. до 

н.е. 

с. Колгоспна Гора, за 0,40 км на схід 

від окраїни села, за 1,64-1,79 км на 

схід від залізничної платформи «4 км», 

за 3,00 км на південний схід від 

приміщення виконкому Дмитрівської 

сільської ради, координати в системі 

(WGS-84): N (широта) 

49º05´40.5808´´   49º05´37.0612´´ 

49º05´36.5140´´   49º05´35.4197´´ 

49º05´35.4747´´  49º05´34.3253´´ 

49º05´33.7781´´ 

E(довгота)  33º38´32.7155´´ 

33º38´26.9745´´  33º38´26.9745´´ 

33º38´24.4797´´  33º38´25.9172´´ 

33º38´24.4833´´  33º38´23.6517´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4684-Пл 

   с. Кузьменки    

22 Курган І IV - II тис. до 

н.е. 

в межах села, на північно-західній 

окраїні, на кладовищі, південніше 

повороту на базу відпочинку 

«Левада», за 4,57 км на північ від 

приміщення виконкому Дмитрівської 

сільської ради, координати в системі 

(WGS-84): N(широта) 49º9´5.55´´  

E(довгота)33º36´51.20´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4685-Пл 

23 Курган ІІ ІV - I тис. до 

н.е. 

за 0,36 км на південь від села,  

за 0,85 км на північ від с. Кияшки, за 

3,22 км на північ від приміщення 

виконкому Дмитрівської сільської 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4686-Пл 
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ради, безпосередньо обабіч  автотраси 

ст. Потоки – с-ще Решетилівка, 

координати в системі (WGS-84): 

N(широта) 49º8´21.27´´ 

E (довгота) 33º36´56.69´´ 

24 Курган ІІІ ІV - II тис. до 

н.е. 

за 1,49 км на схід від південно-східної 

околиці с. Кузьменки, за 1,33 км на 

північ від північно-східної окраїни 

висілку с. Кияшки, за 4,63 км на 

північний схід від приміщення 

виконкому Дмитрівської сільської 

ради, в урочищі Остапці,  

координати в системі (WGS-84):  

N (широта) 49º8´45.17´´  

E(довгота) 33º38´33.09´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4687-Пл 

25 Поселення Кузьменки І V тис. до н.е., 

2 чверть – 

середина  

ІІ тис. до. н.е., 

XII - IX ст. до 

н.е. 

за 1,40-1,50 км на північ від північно-

східної окраїни с. Кияшки, за 1,58 км 

на схід від південно-східної окраїни  

с. Кузьменки, за 4,68 км на північний 

схід від приміщення виконкому 

Дмитрівської сільської ради, 

в урочищі Остапці, координати в 

системі (WGS-84): N (широта) 

49º8´46.31´´ 49º8´47.08´´ 49º8´50.92´´ 

49º8´50.67´´ E(довгота) 33º38´30.01´´ 

33º38´32.18´´ 33º38´32.00´´  

33º38´30.25´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4688-Пл 

   с. Солонці    

26 Група курганів І IV - I тис. до 

н.е. 

за 0,39 км на північний схід від 

окраїни села, за 2,11 км на південний 

захід від придорожньої частини  

с. Базалуки, за 4,40-4,45 км на 

північний схід від приміщення 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4689-Пл 
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виконкому Дмитрівської сільської 

ради, обабіч від автотраси Р-17 Суми-

Полтава-Олександрія, в урочищі 

Бужинське, координати в системі 

(WGS-84):N (широта) 49º7´42.40´´ 

E(довгота) 33º39´44.96´´ 

27 Група курганів ІІ IV - I тис. до 

н.е. 

за 0,95 км на південний схід від 

окраїни села, вулиці Щорса, за 2,09 км 

на схід від окраїни села Дмитрівки, за 

0,02-0,10 км на схід від колишньої 

тракторної бригади, за 3,61 км на схід 

від приміщення виконкому 

Дмитрівської сільської ради, 

координати в системі (WGS-84):  

N (широта) 49º6´28.73´´  49º6´29.64´´ 

49º6´29.45´´  49º6´30.06 ´´ 

E (довгота)  33º39´28.17´´ 

33º39´26.94´´  33º39´29.45´´ 

33º39´30.61´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4690-Пл 

28 Стоянка Солонці 

(Підлужжя) І 

VІ – поч. V тис. 

до н.е. 

за 1,00 км на південний схід від 

окраїни села, вул. Щорса, за 2,07 км на 

схід від окраїни с. Дмитрівки, за 0,04-

0,10 км на схід від колишньої 

тракторної бригади, за 3,60 км на схід 

від приміщення виконкому 

Дмитрівської сільської ради, 

координати координати в системі 

(WGS-84): N (широта) 

49º6´28.22´´  49º6´26.87´´ 

49º6´27.91´´  49º6´29.18´´ 

49º6´29.80´´  49º6´28.67´´ 

49º6´28.00´´  E (довгота) 

33º39´25.79´´  33º39´25.78´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4691-Пл 
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33º39´29.52´´  33º39´32.11´´ 

33º39´31.20´´  33º39´29.11´´ 

33º39´26.94´´ 

29 Курган IV IV - II тис. до 

н.е. 

поза межами села, за 1,01 км на 

південний захід південної окраїни  

с. Базалуки, за 0,78 км на схід-

південний схід від тваринницької 

ферми, на південно - східній окраїні  

с. Солонці, за 5,53 км на північний 

схід від приміщення виконкому 

Дмитрівської сільської ради, в 

урочищі «Червоний партизан», 

координати в системі (WGS-84): 

N (широта) 49º07´7.96´´  

E (довгота) 33º40´33.25´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4692-Пл 

   Диканський район    

   Стасівська сільська рада    

30 Городище та селище 

Михалівка ІІ 

(Михайлівське 

городище) 

X – XIV ст., 

XVII ст. 

с. Михайлівка, у північно-західній та 

на околиці села, в урощі Брусія 

(Городище), за 0,15-0,20 км на 

північний захід від с. Михайлівка, на 

схиловій частині мису правого 

високого берега р. Ворскли  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4693-Пл 

31 Городище та селище 

Стасі І («Стасівське 

городище») 

VII - IV ст., 

XVIII – XX ст. 

с. Стасі, у північно-східній частині та 

на околиці села, в ур.Вергузівка (Вали) 

 На обліку не 

перебував 

4694-Пл 

   Кобеляцький район    

   Марківська сільська рада    
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32 Майдан XVII - XVIII ст. с. Свічкареве, за 1,2 км на  південний 

схід – схід від південної околиці  села 

та за 2,1 км від центральної частини  

с. Марківки, координати в системі 

(WGS-84): N(широта) 49º19´04.445´´ 

E(довгота) 34º02´23.062´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4695-Пл 

   Кременчуцький район    

   Пришибська сільська рада    

   с. Єристівка    

33 Група курганів І (група 

«Могили Єристівки») 

IV - II тис. до 

н.е. 

на південній околиці села, на захід та 

південний захід від вул. Шевченка, за 

4,56 км на північний захід від 

приміщення виконкому Пришибської 

сільської ради, координати координати 

в системі (WGS-84): N (широта) 

49º4´47.15´´  49º4´50.65´´ 

E (довгота)  33º42´22.56´´  

33º42´22.27´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4696-Пл 

34 Група курганів ІІ (група 

«Ємцівської могили») 

IV – I тис. до 

н.е. 

за 0,33 км на північний захід від 

сучасної північної околиці села,  

за 7,48 км на північний захід від 

приміщення виконкому Пришибської 

сільської ради, за 1,38 км на південний 

захід  від південної околиці  

с. Комінтерн Козельщинського 

району, координати в системі (WGS-

84):  N (широта) 49º6´20.33´´  

49º6´20.18´´ 49º6´18.44´´  49º6´19.65´´ 

E(довгота)  33º41´54.26´´ 

33º41´50.02´´  33º41´55.73´´ 

33º41´57.36´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4697-Пл 

   с. Пришиб    
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35 Група курганів ІІІ IV - II тис. до 

н.е., ХІХ –  

ХХ ст. 

за 1,75 км на південний захід від 

приміщення виконкому Пришибської 

сільської ради,  за 0,50 км від 

південної околиці села, за 0,19 км на 

північ від контрольно- пропускного 

пункту ВАТ «Полтавський ГЗК», 

обабіч (на захід та північ) від ґрунтової 

дороги до КПП, координати в системі 

(WGS-84):  

N (широта)  49º1´53.11´´ 

E (довгота)  33º43´20.28´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4698-Пл 

36 Група курганів ІV IV - II тис. до 

н.е. 

за 0,38 км на південний схід від 

околиці, за 1,52 км на північний схід 

від приміщення виконкому 

Пришибської сільської ради, праворуч 

(на південь, південний схід) від шосе 

на с. Кобенячок, координати в системі 

(WGS-84): N (широта)  49º3´0.11 

49º3´0.52  49º3´2.10  49º3´0.89   

E (довгота)  33º45´18.85´´ 

33º45´16.87´´  33º45´17.21´´ 

33º45´20.07´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4699-Пл 

37 Курган І IV - I тис. до 

н.е. 

за 0,44 км на північний схід від 

околиці села Пришиб, за 1,96 км на 

північний схід від приміщення 

Пришибської сільської ради, 

координати в системі (WGS-84):  

N (широта) 49º3´19.38´´ 

E(довгота) 33º45´31.49´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4700-Пл 

38 Курган ІІІ («Шведська 

могила» ур. Хресток) 

ІV - II тис. до 

н.е. 

за 0,55 км на північний схід від 

приміщення Пришибської  сільської 

ради, у східній частині села, за 0,02 км 

на південний схід від вул.Бахарєва, що 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4701-Пл 
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веде на автодорогу до с. Кобелячок, 

координати в системі (WGS-84): 

N(широта) 49º2´49.73´´ 

E(довгота) 33º44´32.93´´ 

39 Курган ІІ «Новоселівська 

могила» 

IV - II тис. до 

н.е. 

за 2,56 км на північний захід від 

приміщення виконкому Пришибської 

сільської ради, за 1,48 км на південний 

захід від північної околиці села 

Пришиб, за 1,95 км на південь від 

південної окраїни с. Єристівка, на 

захід від шосе Пришиб-Комінтерн-

Солониця, на місці колишнього  

с. Новоселівки-Шевченкове, в урочищі 

Кругляк, координати в системі  

(WGS-84): N (широта) 49º3´20.61´´ 

E(довгота) 33º42´23.56´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4702-Пл 

   Лохвицький район    

   Вирішальненська сільська рада    

   с-ще Вирішальне    

40 Група курганів І IV - I тис. до 

н.е. 

за 1,40-1,60 км на північний схід від 

околиці села та за 1,10 км на північ від 

північно-східної околиці  с. Петрівка 

Миргородського району, координати в 

системі  (WGS-84):  

N (широта) 50º12´34.859´´  

50º12´36.198´´  50º12´38.790´´ 

E (довгота) 33º29´07.811´´ 

33º29´15.677´´  33º29´17.603´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4703-Пл 

41 Група курганів ІІ IV - I тис. до 

н.е. 

за 1,68-1,72 км на схід-північний схід 

від околиці села та за 0,42-0,55 км 

майже прямо на північ від північно-

східної околиці с. Петрівки 

Миргородського району, координати в 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4704-Пл 
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системі (WGS-84): N (широта) 

50º12´18.403´´  50º12´19.703´´ 

50º12´18.281´´  50º12´22.259´´ 

50º12´22.129´´ 

E(довгота)  33º29´38.555´´ 

33º29´37.597´´  33º29´40.801´´ 

33º29´35.927´´  33º29´38.490´´ 

42 Група курганів VII IV - I тис. до 

н.е. 

за 0,44-0,47 км на захід від південного 

висілку села, вздовж автотраси 

Лохвиця-Миргород, координати в 

системі (WGS-84): N (широта) 

50º11´04.859´´  50º11´05.312´´  

50º11´05.312´´ 

E(довгота)  33º26´44.527´´ 

33º26´43.382´´  33º26´42.533´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4705-Пл 

43 Група курганів VIIІ IV - I тис. до 

н.е. 

за 0,52-0,55 км на північний захід від 

окраїни південно-західної частини 

села, справа від траси Вирішальне-

Миколаївка,  

координати в системі (WGS-84):  

N (широта)  50º11´02.447´´   

50º11´02.069´´   50º11´00.240´´ 

E(довгота)  33º24´41.195´´ 

33º24´38.394´´  33º24´36.695´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4706-Пл 

44 Група курганів IX IV - I тис. до 

н.е. 

за 0,18-0,25 км на захід від південно-

східного висілку села, координати в 

системі (WGS-84):  

N (широта) 50º10´45.577´´  

50º10´46.985´´  

E(довгота)  33º25´43.417´´ 

33º25´40.613´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4707-Пл 
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45 Група курганів X IV-I тис. до н.е. за 1,80-1,90 км на південний схід від 

південно-західного кутка  села (від 

МТФ),та за 0,72-0,73 км на захід від 

північно-західної частини с. Гірки, 

координати в системі (WGS-84): 

N (широта) 50º09´58.068´´ 

50º09´57.402´´ 

E (довгота) 33º26´32.172´´  

33º26´32.791´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4708-Пл 

46 Курган 1 IV - I тис. до 

н.е. 

за 1,20 на захід від установки 

комплексної переробки газу поблизу 

села та за 1,90 км на захід-південний 

захід від залізничної станції «Сенча», 

координати в системі (WGS-84):  

N (широта)  50º11´41.273´´ 

E(довгота)  33º24´49.327´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4709-Пл 

47 Курган 5 IV - I тис. до 

н.е. 

за 1,40 км на північний захід від 

переїзду в південно-західному кутку  

с. Вирішальне, та за 0,64 км на схід від 

східної околиці с. Високе, координати 

в системі (WGS-84):  

N (широта)  50º11´07.080´´ 

E(довгота)  33º24´11.520´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4710-Пл 

48 Курган 7 IV - I тис. до 

н.е. 

за 3,0 км на південний схід від окраїни 

села та за 0,25 км на захід від 

південного кладовища зниклого  

с. Кирсівка, безпосередньо справа від 

автотраси Лохвиця-Миргород, 

координати в системі (WGS-84):  

N (широта) 50º09´43.387´´ 

E(довгота) 33º28´41.311´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4711-Пл 

   с. Миколаївка    
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49 Курган 2 IV - I тис. до 

н.е. 

за 2,65км на північний схід від 

північної межі села  та за 1,30 км на 

південний захід від переїзду через 

залізницю у південно-східному кутку  

с. Вирішальне, координати в системі 

(WGS-84): N (широта) 50º09´52.128´´ 

E(довгота)  33º24´07.207´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4712-Пл 

50 Курган 3 IV - I тис. до 

н.е. 

за 2,20 км на північний схід від 

північної околиці села(сільського 

кладовища) та за 2,0 км на південний 

захід від переїзду через залізницю у 

південно-східному кутку  

с. Вирішальне, координати в системі 

(WGS-84): N (широта) 50º09´24.167´´ 

E(довгота) 33º24´14.472´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4713-Пл 

51 Поселення Шкадрети І 2 чверть ІІ тис. 

до н. е,  

2 чверть І тис. 

н.е. 

с. Шкадрети, за 0,25-0,35 км на 

північний схід-північ від північної 

околиці села, координати в системі 

(WGS-84): N (широта) 50º13´36.8383´´ 

E(довгота) 33º25´45.5001´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4714-Пл 

   Полтавський район    

   Рунівщинська сільська рада    

   с Рунівщина    

52 Поселення Рунівщина ІІ 3 чверть ІІ тис. 

до н.е.,  

2 чверть І тис. 

н.е. 

за 0,51-0,65 км на південний захід від 

села, за 0,93-1,10 км на схід від 

південно-східної окраїни  

с. Шили Надержинської сільської ради 

Полтавського району, координати в 

системі (WGS-84):  

N (широта) 49º41´44.6569´´ 

E(довгота) 34º44´57.0660´´ 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

4715-Пл 
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                                                                                                                                                                                                          Додаток 4 

                                                                                                                                                                                                          до наказу Міністерства  

                                                                                                                                                                                                          культури України  

                                    від 27.03.2013 № 228 

 

 

Об’єкт культурної спадщини у Сумській області, що заноситься до Державного реєстру  

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

№ 

п/п 

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

взяття під охорону 

Охор. № 

   Кролевецький район    

   Дубовицька сільська рада    

1 Комплекс споруд садиби 

Кочубеїв 

1890 р. с. Дубовичі, в центральній 

частині села 

Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

На обліку не перебував 2580-См 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 5 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                           від 27.03.2013 № 228 
 

 

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

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

п/п 

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

рішення про 

взяття під охорону 

  

Охор. № 

   Золочівський район    

   Феськівська сільська рада    

   с. Феськи    

1 Курган №1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 1,0 км на південний схід 

від села, праворуч лісосмуги, 

координати: 50.07.976 Пн., 035.58.744 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8743-Ха 

2 Курганна група 

(кургани №№ 2-3) 

VІІ – ІІІ ст.  

до н. е. 

розташована за 1,5 км на північ від села, 

ліворуч лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8744-Ха 

3 Курган № 2 VІІ – ІІІ ст.  

до н. е. 

розташована за 1,5 км на північ від села, 

ліворуч лісосмуги, координати:  

курган № 2 — 50.09.570 Пн.,  

035.58.096 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8744/1-Ха 

4 Курган № 3 VІІ – ІІІ ст. до н. 

е. 

розташована за 1,5 км на північ від села, 

ліворуч лісосмуги, координати:  

курган № 3 — 50.09.577 Пн.,  

035.58.165 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8744/2-Ха 

   с. Чепелі    

5 Поселення Чепелі – 1 XII – VIII ст. до 

н. е., VI – III ст. 

розташоване за 0,2 км на захід від 

західної околиці с. Чепелі ліворуч 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8745-Ха 
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до н.е. залізничного полотна у напрямку  

смт Золочів на боровій терасі правого 

берега р. Уди 

6 Поселення Чепелі – 2 ІІ тис. до н.е. розташоване за 0,3 км на захід від  

с. Чепелі на лівому березі балки – лівої 

притоки р. Уди, що перекрита ставковою 

дамбою, координати:  

Т.1— 50.06.881 Пн., 035.57.209 Сх.  

Т.2— 50.06.881 Пн., 035.57.294 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8746-Ха 

   Вовчанський район    

   Вовчанська міська рада    

7 Поселення Вовчанськ  ІІІ тис до н.е., 

І тис. до н.е. 

м. Вовчанськ, розташоване по обидва 

береги р. Вовча  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8747-Ха 

   Старосалтівська селищна рада    

8 Поселення Старий 

Салтів 

XVIII - XIX ст. смт Старий Салтів, на правому березі 

Печенізьського водосховища, в межах  

смт Старий Салтів 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8748-Ха 

   Красноградський район    

   м. Красноград    

9 Поселення 

Костянтиноград  

ХVII - ХІХ ст. розташоване на високому правому березі 

р. Берестова, в межах м. Красноград 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8749-Ха 

   Нововодолазький район    

   Бірківська селищна рада    

   смт Бірки    

10 Поселення Бірки-1 ІІІ тис. до н. е – 

V тис. до н. е. 

розташоване за 0,5 км від південно-

східної околиці села, на лівому березі  

р. Джгун, координати: 

Т.1— 49.40.847 Пн., 036.04.386 Сх.  

Т.2— 49.40.719 Пн., 036.03.979 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8750-Ха 
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11 Поселення Бірки-2 VI - III ст. до н. 

е., III – IV ст. н. 

е. 

розташоване за 0,15 км на схід від східної 

околиці смт Бірки, на вододілі  

р. Берестова та р. Джгун, координати:  

Т. 1. — 49.40.863 Пн., 036.03.842 Сх.  

Т. 2. — 49.40.902 Пн., 036.04.277 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8751-Ха 

12 Поселення Бірки-3 VIІ – III ст. до 

н. е. 

розташоване за 1,0 км на південний схід 

від східної околиці смт Бірки, на лівому 

березі р. Джгун, координати:  

Т.1— 49.40.501 Пн., 036.04.598 Сх.  

Т.2— 49.40. 483 Пн., 036.04.626 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8752-Ха 

   Знам’янська сільська рада    

   с. Знам’янка    

13 Курганна група  

(кургани №№ 1-5) 

ІІІ тис. до н. е. – 

І тис. до н. е. 

розташована за 1,2 км на схід від 

північної околиці с. Знам’янка, між 

лісовим масивом та балкою Соболєва 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8753-Ха 

14 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е. – 

І тис. до н. е. 

розташований за 1,2 км на схід від 

північної околиці с. Знам’янка, між 

лісовим масивом та балкою Соболєва, 

координати: курган № 1 — 49.46.618 Пн., 

035.46.152 Сх.  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8753/1-Ха 

15 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е. – 

І тис. до н. е. 

розташований за 1,2 км на схід від 

північної околиці с. Знам’янка, між 

лісовим масивом та балкою Соболєва, 

координати: курган № 2 —  

49.46.653 Пн., 035.46.159 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8753/2-Ха 

16 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е. – 

І тис. до н. е. 

розташований за 1,2 км на схід від 

північної околиці с. Знам’янка, між 

лісовим масивом та балкою Соболєва, 

координати: курган № 3 —  

49.46.684 Пн., 035.46.112 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8753/3-Ха 

17 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е. – 

І тис. до н. е. 

розташований за 1,2 км на схід від 

північної околиці с. Знам’янка, між 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8753/4-Ха 
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лісовим масивом та балкою Соболєва, 

координати: курган № 4 — 49.46.644 Пн., 

035.46.070 Сх. 

18 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е. – 

І тис. до н. е. 

розташований за 1,2 км на схід від 

північної околиці с. Знам’янка, між 

лісовим масивом та балкою Соболєва, 

координати: курган № 5 — 49.46.668 Пн., 

035.46.042 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8753/5-Ха 

   с. Мануйлове    

19 Курганна група  

(кургани №№1-2) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташована за 0,75 км на схід від 

східної околиці с. Мануйлове  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8754-Ха 

20 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,75 км на схід від 

східної околиці с. Мануйлове, 

координати: курган № 1 —  

49.45.608 Пн., 036.03.294 Сх.  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8754/1-Ха 

21 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,75 км на схід від 

східної околиці с. Мануйлове, 

координати: курган № 2 —  

49.45.589 Пн., 036.03.245 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8754/2-Ха 

   Просянська сільська рада    

   с. Просяне    

22 Курганна група 

(кургани № 1-3) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташована за 0,7 км на південь, ліворуч 

дороги Харків – Сімферополь 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

1951-Ха 

23 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,7 км на південь, 

ліворуч дороги Харків – Сімферополь, 

координати: курган №2 —  

49.40.590 Пн., 035.46.349 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Харківського 

обласного 

виконавчого 

комітету від 

16.04.1984 № 196 

1951/1-Ха 

24 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 0,7 км на південь, ліворуч дороги 

Харків – Сімферополь, координати: 

курган №2 — 49.40.59 Пн.,  

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Харківського 

обласного 

1951/2-Ха 
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035.46.376 Сх. виконавчого 

комітету від 

16.04.1984 № 196 

25 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,7 км на південь, 

ліворуч дороги Харків – Сімферополь, 

координати: курган №3 —  

49.40.636 Пн., 035.46.361 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Харківського 

обласного 

виконавчого 

комітету від 

16.04.1984 № 196 

1951/3-Ха 

26 Курганна група 

(кургани №№4-5) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташована за 0,9 км на південь від 

балки Іванци, за 0,57 км на північ від 

дороги с. Просяне - с. Ляшівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8755-Ха 

27 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,9 км на південь від 

балки Іванци, за 0,57 км на північ від 

дороги с. Просяне - с. Ляшівка, 

координати: курган № 4 —  

49.41.654 Пн., 035.45.613 Сх.  

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Харківського 

обласного 

виконавчого 

комітету  

від 16.04.1984 № 

196 

8755/1-Ха 

28 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,9 км на південь від 

балки Іванци, за 0,57 км на північ від 

дороги  с. Просяне - с. Ляшівка, 

координати: курган № 5 —  

49.41.646 Пн., 035.45.582 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8755/2-Ха 

29 Курганна група 

(кургани №№ 6-10) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташована за 0,9 км на південь від 

балки Іванци, за 0,57 км на північ від 

дороги с. Просяне - с. Ляшівка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8756-Ха 

30 Курган № 6 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,9 км на південь від 

балки Іванци, за 0,57 км на північ від 

дороги с. Просяне - с. Ляшівка, 

координати: курган № 6 —  

49.41.648 Пн., 035.45.348 Сх.  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8756/1-Ха 

31 Курган № 7 ІІІ тис. до н. е –  розташований за 0,9 км на південь від Пам’ятка На обліку не 8756/2-Ха 
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І тис. до н. е. балки Іванци, за 0,57 км на північ від 

дороги с. Просяне - с. Ляшівка, 

координати: курган № 7 —  

49.41.665 Пн., 035.45.355 Сх. 

археології перебував 

32 Курган № 8 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,9 км на південь від 

балки Іванци, за 0,57 км на північ від 

дороги с. Просяне - с. Ляшівка, 

координати: курган № 8 —  

49.41.649 Пн., 035.45.290 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8756/3-Ха 

33 Курган № 9 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,9 км на південь від 

балки Іванци, за 0,57 км на північ від 

дороги с. Просяне - с. Ляшівка. 

координати: курган № 9 —  

49.41.689 Пн., 035.45.326 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8756/4-Ха 

34 Курган № 10 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,9 км на південь від 

балки Іванци, за 0,57 км на північ від 

дороги с. Просяне - с. Ляшівка, 

координати: курган № 10 —  

49.41.656 Пн., 035.45.394 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8756/5-Ха 

35 Курганна група 

(кургани №№ 11-12) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 4,2 км на захід від західної околиці 

с. Просяне, на вододілі р. Берестова та  

р. Джгун 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8757-Ха 

36 Курган № 11 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 4,2 км на захід від західної околиці 

с. Просяне, на вододілі р. Берестова та  

р. Джгун, координати: курган № 11 — 

49.42.475 Пн., 035.42.530 Сх.  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8757/1-Ха 

37 Курган № 12 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 4,2 км на захід від західної околиці 

с. Просяне, на вододілі р. Берестова та  

р. Джгун. координати: курган № 12 — 

49.42.419 Пн., 035.42.626 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8757/2-Ха 

   Рокитненська сільська рада    

   с. Мокра Рокитна    
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38 Курган №1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 1 км на північ від північної околиці  

с. Мокра Рокитна, координати:  

49.51.784 Пн., 035.56.910 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8758-Ха 

   Старовірівська сільська рада    

   с. Дячківка    

39 Курганна група 

(кургани №№ 1-4) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташована за 0,6 км на північ від 

північної околиці села, праворуч дороги у 

напрямку с. Дячківка – с.Старовірівка  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8759-Ха 

40 Курган № 1 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,6 км на північ від 

північної околиці села, праворуч дороги у 

напрямку с. Дячківка – с. Старовірівка, 

координати: курган № 1 — 49.28.243 Пн.,  

035.41.983 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Харківського 

обласного 

виконавчого 

комітету від 

16.04.1984 № 196 

8759/1-Ха 

41 Курган № 2 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,6 км на північ від 

північної околиці села, праворуч дороги у 

напрямку с. Дячківка – с. Старовірівка, 

координати: курган №2 — 49.28.279 Пн.,  

035.42.095 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Харківського 

обласного 

виконавчого 

комітету від 

16.04.1984 № 196 

8759/2-Ха 

42 Курган № 3 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,6 км на північ від 

північної околиці села, праворуч дороги у 

напрямку с. Дячківка – с. Старовірівка, 

координати: курган №3 — 49.28.280 Пн.,  

035.42.177 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Харківського 

обласного 

виконавчого 

комітету від 

16.04.1984 № 196 

8759/3-Ха 

43 Курган № 4 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 0,6 км на північ від 

північної околиці села, праворуч дороги у 

напрямку с. Дячківка – с. Старовірівка, 

координати: курган №4 — 49.28.213 Пн.,  

035.41.886 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8759/4-Ха 

44 Курганна група 

(кургани №№ 5-11) 

ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 0,25 км на північний захід від західної 

околиці села, на правому березі  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8760-Ха 
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р. Берестова 

45 Курган № 5 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 0,25 км на північний захід від західної 

околиці села, на правому березі  

р. Берестова, координати: курган № 5 — 

49.27.726 Пн., 035.40.781 Сх.  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8760/1-Ха 

46 Курган № 6 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 0,25 км на північний захід від західної 

околиці села, на правому березі  

р. Берестова, координати: курган № 6 — 

49.27.695 Пн., 035.40.696 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8760/2-Ха 

47 Курган № 7 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 0,25 км на північний захід від західної 

околиці села, на правому березі  

р. Берестова, координати: курган № 7 — 

49.27.681 Пн., 035.40.497 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8760/3-Ха 

48 Курган № 8 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 0,25 км на північний захід від західної 

околиці села, на правому березі  

р. Берестова, координати: курган № 8 — 

49.27.787 Пн., 035.40.396 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8760/4-Ха 

49 Курган № 9 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 0,25 км на північний захід від західної 

околиці села, на правому березі  

р. Берестова, координати: курган № 9 — 

49.27.686 Пн., 035.41.175 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8760/5-Ха 

50 Курган № 10 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 0,25 км на північний захід від західної 

околиці села, на правому березі  

р. Берестова, координати: курган № 10 — 

49.27.529 Пн., 035.40.777 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8760/6-Ха 

51 Курган № 11 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

за 0,25 км на північний захід від західної 

околиці села, на правому березі  

р. Берестова, координати:  

курган № 11 — 49.27.705 Пн.,  

035.40.763 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8760/7-Ха 

   с. Старовірівка    

52 Курганна група ІІІ тис. до н. е –  розташований за 1,8 км на північний схід Пам’ятка На обліку не 8761-Ха 
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(кургани №№26-27) І тис. до н. е. від східної околиці села археології перебував 

53 Курган № 26 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 1,8 км на північний схід 

від східної околиці селакооординати: 

курган № 26 — 49.33.628 Пн.,  

035.50.530 Сх.  

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8761/1-Ха 

55 Курган № 27 ІІІ тис. до н. е –  

І тис. до н. е. 

розташований за 1,8 км на північний схід 

від східної околиці села, координати: 

курган № 27 — 49.33.595 Пн.,  

035.50.539 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8761/2-Ха 

   Печенізький район    

   Печенізька селищна рада    

56 Могильник 

Кицівський 

VIII - ІX ст. н. е. с. Кицівка, розташований на високому 

мисі лівого берега р. Велика Бабка 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8762-Ха 

   Харківський район    

   Липецька сільська рада    

57 Поселення 

Трав`янське VIІI 

IІI ст. н.е. –  

V ст. н.е. 

с. Липці, розташоване на північній 

околиці с. Липці на мисі лівого берега 

р. Харків 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8763-Ха 

   Чугуївський район    

   м. Чугуїв    

58 Поселення 

Чугуївське-3 

VIII - X ст. розташоване на надзаплавній терасі 

корінного мису правого берега  

р. Сіверський Донець, у південно-

східному краю Чугївського городища у 

сідловини корінного мису 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8764-Ха 

59 Поселення 

Предображенське 

VIII - X ст. розташоване на краю мису Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8765-Ха 

60 Поселення Гремяче V – VІІ ст. розташоване на південному краю мису 

лівого берега р. Чуговки – правого 

припливу р. Сіверський Донець 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8766-Ха 

   Шевченківський район    
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   Сподобівська сільська рада    

   с.Дуванка    

61 Поселення 

Сподобівська 

Дуванка-1 

ІІ тис. до н.е., 

VIII – IX ст. н. е. 

розташоване на правому березі  

р. Синиха, на мису, в 0,8 км на південь 

від греблі південного ставка в 

с. Сподобівка, координати: східна 

49º32,433 Пн., 37º26,184 Сх., західна 

49º32,404 Пн., 37º26,005 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8767-Ха 

62 Поселення 

Сподобівська 

Дуванка-2 

XV – XII ст.  

до н. е. 

розташоване на високому правому березі 

безіменного струмка – правого притока  

р. Синихи, координати: північно-західна 

точка 49º32,131 Пн., 37º25,860 Сх.; 

південно-східна – 49º32,088 Пн., 

37º25,939 Сх; північно-східна – 

49º32,130 Пн., 37º25,929 Сх.; південно-

західна – 49º32,088 Пн., 37º25,869 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8768-Ха 

   с. Федорівка    

63 Поселення 

Сподобівська 

Федорівка-1 

XV – XII ст. до 

н. е. 

займає низький мис правого берега  

р. Синихи, координати: північно-західна 

точка 49º31,682 Пн., 37º27,696 Сх.; 

південно-східна – 49º31,663 Пн., 

37º27,694 Сх.; північно-східна – 

49º31,670 Пн., 37º27,706 Сх.; південно-

західна – 49º31,678 Пн., 37º27,690 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8769-Ха 

64 Поселення 

Сподобівська 

Федорівка-2 

II тис. до н. е. займає низький мис правого берега  

р. Синихи, координати: 49º31,507 Пн., 

37º28,205 Сх.; 49º31,492 Пн., 

37º28,203 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8770-Ха 

65 Поселення 

Сподобівська 

Федорівка-3 

ІІ тис. до н.е. займає низький мис правого берега  

р. Синихи, координати: 49º31,507 Пн., 

37º28,205 Сх. 

Пам’ятка 

археології 

На обліку не 

перебував 

8771-Ха 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 6 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                          від 27.03.2013 № 228 
 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини в Хмельницької 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. Камянець-Подільський    

1 Будинок житловий 

(мур.) 

ХVІ – ХVІІІ ст. площа Польський ринок, 14 Пам’ятка 

архітектури 

Розпорядження 

представника 

президента України 
Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації  
від 16.04.1993 № 438 

2773-Хм 

2 Будинок житловий 

(мур.) 

ХVІ – ХVІІІ ст. площа Польський ринок, 16 Пам’ятка 

архітектури 

Розпорядження 

представника 

президента України 
Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації  
від 16.04.1993 № 438 

2774-Хм 

3 Будинок Пушкінський 

(мур.) 

1899 р. вул. Шевченка, 20 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення обласного 

виконавчого 

комітету  

від 04.09.1982  

№ 279  

33-Хм 
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                                                                                                                                                                                                Додаток 7 

                                       до наказу Міністерства 

                                       культури України 

                            від 27.03.2013 № 228 
 

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. № 

   Новгород-Сіверський район    

1 Комплекс споруд 

земського училища  

1908 – 1911 рр. с. Дігтярівка, в центральній частині села Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

10065-Чр 

2 Покровська церква 1903 р. с. Ларинівка, в центральній частині села Пам’ятка 

архітектури 

На обліку не 

перебував 

10066-Чр 
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                                                                                                                                                                                      Додаток 8 

до наказу Міністерства  

                                                                                                                                                                                                     кульутри України 

                                         від 27.03.2013 № 228 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини Київської області 

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

у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним Порядком визначення категорій пам’яток для занесення 

об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 

 

№  

п/п 

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

попереднього 

рішення про взяття 

під охорону 

   м. Переяслав-

Хмельницький 

  

1 Пам’ятник Григорію Сковороді 1992 р. вул. Григорія Сковороди 52, 

територія Меморіального 

музею Григорія Савича 

Сковороди 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

На державний облік 

не взято 

2 Пам’ятник Шолом-Алейхему 1984 р вул. Літописна, 2  Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

На державний облік 

не взято 

3 Пам’ятник Нестору Літописцю 1982 р вул. Шевченка, 17, території 

Археологічного музею 

Пам’ятка 

монументального 

мистецтва 

На державний облік 

не взято 
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                                                                                                                                                         Додаток 9 

                                                                                                                                                                                 до наказу Міністерства  

                                                                                                                                                                        культури України  

                             від 27.03.2013 № 228 

 

Перелік об’єктів культурної спадщини,  

рекомендованих для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

за категорією національного значення 

 

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

під охорону 

   Київська область   

   м. Біла Церква   

1 Зимовий палац 1796 р. бульвар 50-річчя Перемоги, 7 Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

   м. Переяслав-Хмельницький   

2 Поселення (Окольний град 

літописного міста Переяслав) 

XI - XIII ст. в межах вулиць Покровської, 

Б.Хмельницького, Т.Шевченка, 

І.Мазепи, Гімназійної, 

Г.Сковороди, Малої Підвальної, 

8 Березня, Фабричної, Валового 

Перекату, Київської, Річкової, 

М.Горького, М.Грушевського, 

№1-5, Московської № 2-20, 

Ковальської, № 2а-20,  

пров. Гімназійного, Піонерів, 

Малопідвального, 2-й, 

Р.Люксинбург, Ярового 

Пам’ятка археології На обліку не перебував 

3 Дитинець літописного міста 

Переяслав 

X - XIIІ ст. в межах пл. Переяславської 

ради, вулиць Радянської, 

Богданівської, Кріпосної, 

Замкової, Нової, Фортечної, 

Ярової, пров. Косогірного, 

Пам’ятка археології На обліку не перебував 
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Кривого, Нового,  

вулиць Московської № 24-34, 

Ковальської №1, 2, 3 

   Обухівський район   

   Козинська селищна рада   

4 Могила Героя України, 

видатного співака 

Солов`яненка Анатолія 

Борисовича  

1999 р. смт Козин, вул. Анатолія 

Солов`яненка, кладовище 

Пам’ятка історії На обліку не перебував 

   Рівненська область   

   м. Дубно   

5 Комплекс споруд монастиря 

бернардинців 

 вул. Данила Галицького, 28   

6 Келії монастиря 

бернардинців  

XVII ст. вул. Данила Галицького, 28 Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

7 Церква св. Миколая 

(колишній костел 

Непорочного Зачаття 

Пресвятої Діви Марії 

монастиря бернардинців)  

XVII ст.  
(1630 р.) 

вул. Данила Галицького, 28 Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

8 Замок князів Островських 

Любомирських  

XVI - XVIIІ ст. вул. Замкова, 15 Пам’ятка архітектури, 
монументального 
мистецтва 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

9 Палац Любомирських XVIII ст. вул. Замкова, 15 Пам’ятка архітектури, 

монументального 

мистецтва 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

10 Надбрамний корпус XVI - XVII ст. вул. Замкова, 15 Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

   м. Острог   

11 Вежа Мурована 

(Сторожева башта)  

XIV ст. вул. Академічна, 5 Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

12 Башта Нова (Кругла)  XVI ст. вул. Академічна, 5 Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 
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13 Церква Богоявлення 

Господнього  

XV –  
XVII ст.  

вул. Академічна, 5 Пам’ятка архітектури, 
монументального 
мистецтва 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

14 Костел Успіня Діви Марії   XV - XIX ст., 
ХХ ст.  

вул. Князів Островських Пам’ятка архітектури, 
монументального 
мистецтва 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

15 Башта Луцька  2 пол. XV –
поч. XVI ст. 

вул. Папаніна, 3 Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

16 Башта Татарська надбрамна  2 пол. XV –

поч. XVI ст. 

вул. Татарська Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

   Острозький район   

   Межиріцька сільська рада   

17 Піч  XVII ст. с. Межиріч Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

18 Брама міська із земельними 

укріпленнями  

XVI ст. с. Межиріч Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

19 Монастир-фортеця св. Трійці  XV - XVII ст.  с. Межиріч Пам’ятка архітектури, 
монументального 
мистецтва 

Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

   Рівненський район   

   Клеванська селищна рада   

20 Замок  

(замок Чарторийських)  

XV ст.  
(1475 р.) 

смт Клевань,  
вул. Замкова 

Пам’ятка архітектури Постанова Ради Міністрів 

УРСР від 24.08.1963 № 970 

 


