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МІШСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.201&ГПО
9

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 Експертної комісії з розгляду питань 
занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України (протокол від 21.02.2018 року № 1/18), Порядку обліку 
об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства 
культури України від 11 березня 2013 року № 158, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 1 квітня 2013 року за №528/23060, в межах 
повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 
2014 року № 495,

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

категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини:
- у Львівській області згідно з переліком, викладеним у додатку 1;
- в Одеській області згідно з переліком, викладеним у додатку 2.
2. Визнати такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України об’єкти культурної спадщини згідно з 
переліком, викладеним у додатку 3.

3. Органам охорони культурної спадщини обласних державних 
адміністрацій:

3.1. Поінформувати власників об’єктів культурної спадщини або 
уповноважені ними органи про занесення 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.

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

4. Управлінню охорони культурної спадщини (Єпіфанов О.В.) 
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 4.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря
Карандєєва Р.В.

Міністр Є. НИЩУК



Додаток 1
до наказу Міністерства 
культури України 
від__________ №

Перелік об'єктів культурної спадщини у Львівській області, що заносяться до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення

№
п/п

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

Охоронний №

Львівська область

м. Винники
1. Могила Липи І., 

українського 
письменника, міністра 
здоров’я УНР

1865-1923 рр., 
15.11.1923 р., 
1937 р.

Старий міський цвинтар, 
вул. Т. Шевченка, південний 
схил гори Лисівка

Пам’ятка
історії

Розпорядження голови 
Львівської обласної ради 
народних депутатів 
№528 від 19.07.1995 р

871-Лв

2. Братська могила воїнів 
УГА

1918-1920 рр.,
24.04.1921 р„
04.06.1922 р.

Старий міський цвинтар, 
вул. Т. Шевченка, південний 
схил гори Лисівка

Пам’ятка
історії

Розпорядження голови 
Львівської обласної ради 
народних депутатів 
№ 528 від 19.07.1995 р

872-Лв

Мостицький район
3. Пам’ятник на честь 

скасування панщини
1898 р. с. Вовчищовичі (навпроти 

церкви)
Пам’ятка
історії

Розпорядження голови 
Львівської обласної ради 
народних депутатів 
№528 від 19.07.1995 р

873-Лв

Яворівський район
Шклівська сільська рада

4. Поселення Шкло-2 Доба бронзи та 
ранньозалізний 
вік- лужицька 
культура (ХІ-У ст. 
до н.е.)

смт Шкло Пам’ятка
археології

Рішення Львівського 
обласного виконавчого 
комітету № 455 від 
28.10.1987 р.

874-Лв

5. Двошарове поселення 
III кл о-З

Пізньоримський 
час -  пшеворська

смт Шкло Пам’ятка
археології

Рішення Львівського 
обласного виконавчого

875-Лв



культура (І-ІІІ 
ст.), черняхівська 
культура (III-IV 
ст.)

комітету № 455 від 
28.10.1987 р.



Додаток 2
до наказу Міністерства 
культури України 
від__________ №_____

Перелік об'єктів культурної спадщини в Одеській 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

Охоронний
№

м. Одеса

1. Дендропарк Перемоги 1960-і рр., 
початок 
1970-х рр.

пр. Шевченка, 14 Пам’ятка
садово-
паркового
мистецтва

Рішення виконавчого 
комітету народних 
депутатів Одеської 
обласної ради 
від 27.12.1991 №580

1006-0д

2. Сабанські казарми, в 
яких під час героїчної 
оборони Одеси у 
1941 р. формувався 
полк морської піхоти 
під командуванням 
Я.І. Осипова

1827р., 1831 - 
1834 рр., 1844- 
1848 рр., 1876 р., 
Серпень 1941 р.

вул. Канатна, 23 Пам’ятка
історії

Рішення виконавчого 
комітету Одеської 
обласної ради депутатів 
трудящих
від 27.07.1971 р. № 381

1007-Од



Додаток З
до наказу Міністерства 
культури України 
від_______ №_______

Перелік об’єктів культурної спадщини,
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 грудня 2001 року № 1760 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 14 вересня 2016 року № 626)

№
п/п

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

Львівська область

Жидаківський район
1 . Могила Чопика І., 

січового стрільця
1899 р,- 
04.11.1918 р., 
травень 1915 р.

с. Бортники, Військовий цвинтар І 
світової війни 0,5 км на південь 
від крайніх будинків та 1,5 км від 
центру села при дорозі до 
с. Голешів

Пам’ятка історії Розпорядження № 1039 
від 06.10.1997 р.

Рівненська область

м. Рівне
2. Пам’ятний знак 

Г. Космідіаді
2017 р. вул. 16 Липня Пам’ятка історії Наказ управління культури 

і туризму Рівненської 
обласної державної 
адміністрації від 15.09.2017 
№ 143

1




