
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

від ____________ 20__ р. 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 питань обліку 
об’єктів культурної спадщини (протокол від 29.04.2020 р. № 2/20), розділу IV 
Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом 
Міністерства культури України від 11 березня 2013 року № 158 (у редакції 
наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2013 року за 
№ 528/23060, на підставі подання Громадської організації «Зелена хвилина» 
(вхідний реєстраційний МКМС від 17.02.2020 № 169/20.1-20)

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

категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини у м. Києві згідно з 
переліком, відповідно до додатку.

2. Київській міській державній адміністрації :

1) поінформувати власників об’єктів культурної спадщини або 
уповноважені ними органи про занесення об’єктів культурної спадщини до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

2) протягом  2021 року забезпечити приведення облікової документації на 
пам’ятки, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, у 
відповідність до цього наказу;

3) забезпечити формування облікових справ на пам’ятки культурної 
спадщини у паперовій та електронній формах;

4) у місячний строк визначити межі та режими використання території 
пам’яток. 
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5) до прийняття в установленому порядку рішення про визначення меж 
території і режимів використання пам’яток культурної спадщини згідно з 
переліком, що додається до цього наказу:

а) межі території визначити відповідно до абзацу другого пункту 12 
розділу IV Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого 
наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 р. № 158 (у 
редакції наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 р. № 501), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2013 р. за 
№ 528/23060;

б) режим використання пам’яток культурної спадщини встановлювати 
відповідно до рекомендованих в обліковій документації режимів 
використання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного 
секретаря Дуля Я.М.

Міністр                                                                                 Олександр ТКАЧЕНКО
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