ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
просп. Д м итра Я ворницького, 75, м. Д ніпро, 49000, тел. (067) 560 32 65,
e-m ail: n.lishtva@ dniprorada.tzov.ua. Код Є Д Р П О У 42401150

Морозу Є.

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
Начальник управління
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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
о б ’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток
У іраїнн (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
України 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 с ек р е та р я
КарандсєЕд Р.В.
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