
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Про розгляд запиту

На виконання доручення міського голови управлінням з питань охорони 
культурної спадщини Дніпровської міської ради, в межах наданих повноважень, 
розглянуто Ваш запит від 18.11.2019 № 37/2567 стосовно надання інформації 
щодо пам’ятників історії Дніпра, що були вилучені або не підлягають занесенню 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, в результаті декомунізації 
в м. Дніпрі.

За результатами розгляду повідомляємо, що у м. Дніпрі, відповідно до 
наказу Міністерства культури України від 11.04.2019 № 298 дві пам’ятки історії 
місцевого значення, охоронні номери яких № 1445 та № 1529 (додається), були 
визнані такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України, у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним Порядком 
визначення критерій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України, затвердженого Постановою 
кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 760 (у редакції Постанови КМУ від 
14.09.2016 №626).

Зазначаємо, що вказані об’єкти втратили статус пам’ятки.
Повідомляємо, що зняття цих об’єктів з обліку як пам’яток не має 

відношення до виконання вимог Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (067) 560 32 65, 

e-mail: n.lishtva@ dniprorada.tzov.ua. Код ЄДРПО У 42401150

Морозу Є.

Начальник управління Н. Ю. Лиштва

Романькова Юлія Валеріївна 067 560 36 48

mailto:x.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxxx.xx


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

1.04.2019

ч ;/Дїи }
jsfb

м. Київ

При занесень:у f=5’Cj."r:ä гг.льтурної 
спздвдшк а с  Де-ржавнягс їгеестру нерухомих 
пам'яток Угтайда

Відповідно статей 5 та 14 Закону України "Про охорону' культурної 
спадщини” та рішення Експертної комісії з розгляду питань занесення 
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
Уіраїнн (протокол від 16.05.2018 № 3/18, від 27.06.2018 К& 4 /iS. 
бід  08.08.20!8 ІВ 5/1$, від 12.12.2018 Х> 8/Ї8), Порядку обліку об’єктів 
культурної спадщини. затвердженого наказом Міністерства культури 
У країни від 1 і берези?; 2013 року Ічї> 158, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 1 квітня 2013 року за Хе 528/23060, в межах повноважень, 
визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 року X? 495.

1. Занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 
категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини у Полтавській 
області згідне з переліком, викладеним у додатку 1, на підставі подання 
департаменту культури і туризму Полтавської обласної державно’* 
адміністрації під 03.05.2018 X? О М 8/502, X?. 0.1-18/51!.

2. Визнати такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України об’єкти культурної спадщини згідно з 
переліком, викладеним у додатку 2, на підставі подання управління культури, 
національкостей і релігій Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації від 15.05.2018 X« 944/0/161 -18, від 22.05.2018 № 977/0/161-18, 
подання департаменту культури І туризму, національностей та релігій 
Чернігівської обласної державної адміністрації від 16.03.2018 X? 15-862 4 
подання департаменту культури, туризму, національностей та релігій 
Запорізької обласної державної адміністрації від 20.06,2018 Хв 02.2-09/113 г, 
тодакпл управління культури Сумської обласної державної адміністрації від 
: 6.04.201 $ К2 15.640. подання управління культури, національностей та 
релігій Миколаївської обласної державної адміністрації від 08.05.20 і 8 

X: 642/02-11, подання департаменту архітектури та розвитку містобудування



: ьаіаеької обласної державної адміністрації від 09.08.2018 X» 16-266/0/2-18,
3. Органам охорони культурної спадщини обласних державних

адміністрації:

1.1. Ііоінфйрмудйти власників об'єктів культурної' спадщини або 
;• .о-::-:ісха;гсений ними органи про занесення об’єктів культурної спадщини до 
державного реєстру нерухомих пам’яток України та про їх обов’язки 
в ід п о в ід н о  до Закону У країни «Про охорону культурної спадщини», що 
виникли у зв’язку з небуттям вказаних об’єктів правового статусу пам’яток.

3.2, Протягом 2019 року забезпечити приведення облікової 
документах;'': на пам’ятки, занесені до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України, у відповідність до цього наказу.

4. Зберігати документи, які стали підставою для прийняття рішень, 
зазначених, в пунктах 1 та 2 цього наказу в управлінні охорони культурної 
сладїдхдк Міністерства культури України.

5. К о н т р о л ь  зо виконанням наказу покласти на державного секретаря 

КарандсєЕд Р.В.



Додаток 2
до  мода іу Міі«і«.-ї<грс'і «а 
куда»Ту}Ш У'фВЇгш

НореЛШ об’«»’! і» ку.п.іурнвї«ІШ Щ НШ І,

що «є и1ддяг»кт» занесенню до Дерклщшич» реєстру нерухомих пям’їпек України
у !ш’идсу •? невічдаЧ мік'ш  хірпісріям, г.л «гаченим Ниркдгади ш т т е ш м  категорШ памЧичк ддо занесений (>б’т«т)'к культури«*'

стакоцидо до Д,<;р”..-<ииинчі реєстру нерухомих ш ш ’я їд к  України, 
ш ттдоикегтм шзетниошнп Ипбшет'у Ш шстріп України під 17 гру/шг 2001 року № .П60 (у [н'Ді'кпп постанов« Каиіисту М ш іе гр т

Українн від 14 вересня 2016 року Хг 626)1

ІДО:
Назва об’єкті'. ; ,лДй'туваїїн 

я
Адреси ; Ний  об’єкта і ?Рі  їй  д а т  |«ш.ш їю  и р-- а « і *и

в ід  озгореду

учням середніх 

навчальних закладі!) га 

студентам

Катер и несла не ько \ о 

вищої-о гірничого 
учили ща__

Охорони 
и :

еомер
....

Д отроие 'іро-исьіса

об л асть

м. Д н іп р о

І. Місце, де мегакав у 

19030 922 рр. 

росій с ьк й й раяли еш ін  

поет та  драматург, 

лауреат Ленінської 

премії М.А.. Сяєтлов

1966 р. пул, Шмідта, 23 П ам ’ятка

історії
Рішення виконавчого домпхчу 

Дніпропетровської обласної ради, 
народних депутатів від 
08.09. ] 970 р. №  618

І 445

2, Місце, де мешканцями 

міста 11 жовтня ! 905 р. 

надавалася допомога 

захисникам барикади

1955 р„ 

1983 р.

вул. Барикадна, 5 П ам’ятка

історії

Рішення виконавчого комітету 

Дніпропетровської обласної ради 

народних депутатів від 

08.09.1970 р. № 6 1 8

1529


