
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2018
( дата)

№ 349

м. Київ

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

Відповідно до статей 5 та 14 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини", враховуючи рішення засідання Експертної комісії з розгляду 
питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України (протокол від 20.09.2017 № 5/17), Порядку 
обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства 
культури України від 11.03.2013 р. № 158, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 01 квітня 2013 року за № 528/23060, в межах повноважень, 
визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 495,

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

категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини у 
Кіровоградській області згідно з переліком, викладеним у додатку.

2. Органу охорони культурної спадщини Кіровоградської обласної 
державної адміністрації:

2.1. Поінформувати власників об’єктів культурної спадщини або 
уповноважені ними органи про занесення належних їм об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та про їх 
обов’язки відповідно до Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», що виникли у зв’язку з набуттям вказаними об’єктами правового 
статусу пам’яток.

2.2. Протягом 2018 року забезпечити приведення облікової 
документації на пам’ятки, занесені до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України, у відповідність до цього наказу.



3. Контроль за 
Карандєєва Р.В.

Міністр

виконанням наказу покласти на державного секретаря

Є. НИЩУК



Додаток
до наказу Міністерства 
культури України

Перелік об'єктів культурної спадщини у Кіровоградській 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. Кроііивницький
1. Міський сад 

(«Казенний сад», «Парк 
«Перемоги»)

1764 р., ХІХ-ХХ ст. біля водосховища на річці 
Сугоклея

Пам’ятка
садово-
паркового
мистецтва,
історії

Розпорядження голови 
Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 
7 серпня 1997 № 261-р (в 
редакції розпорядження 
голови Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації від 28 грудня 
2004 року № 792-р)

304-Кр

2. Парк Ковалівський 1846-1848 рр., 1880-ті 
РР-

вул. Дворцова, 1 Пам’ятка
садово-
паркового
мистецтва,
історії

Наказ директора 
Департаменту культури, 
туризму та культурної 
спадщини Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації від 11.04.2018 
№71

305-Кр

1


