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Додаток  

до наказу Міністерства 

 культури України 

від 24.11.2016 № 1101 

 

Персональний склад 

Експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України 

 

Президія Експертної комісії 

 1. Титова  

Олена  

Миколаївна 

директор Центру пам'яткознавства 
Національної академії наук України та 
УТОПІК, кандидат історичних наук, доцент, 
заслужений працівник культури, голова 
Експертної комісії (за згодою) 

2. Шидловський 

Павло Сергійович 

доцент кафедри археології та музеєзнавства 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, 
заступник голови Експертної комісії 

(за згодою) 
3. Савостіна 

Лариса Євгенівна 

заступник директора Науково-дослідного 
інституту пам'яткоохоронних досліджень, 
заступник голови Експертної комісії 

(за згодою) 
4.  Войток-

Лужанська Ірина 
Григорівна 

завідувач сектору обліку об’єктів та ведення 
Державного реєстру нерухомих пам’яток, 
секретар Персонального складу Експертної 
комісії 
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Члени Експертної комісії 

 5. Андрес  

Анна 
Олександрівна 

доцент Національної академії образотворчого 
мистецтва та архітектури, кандидат історичних 
наук (за згодою) 

6.  Белічко 

Наталія Юріївна 

доцент кафедри теорії та історії мистецтва 
Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури, кандидат 
мистецтвознавства (за згодою) 

7.  Горькова 

Анастасія 
Олексіївна 

учений секретар Центру пам’яткознавства НАН 
України і УТОПІК, кандидат історичних наук 
(за згодою) 

8. Денисенко 

Галина 
Григорівна 

старший науковий співробітник Інституту 
історії України Національної академії наук 
України, кандидат історичних наук (за згодою) 

9. Моця Богдан 
Олександрович 

заступник начальника відділу дозвільної та 
погоджувальної документації управління 
охорони культурної спадщини Мінкультури, 
кандидат історичних наук  

10. Принь 

Олександр 
Віталійович 

старший науковий співробітник відділу історії 
академічної науки Інституту архівознавства, 
старший науковий співробітник Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 
кандидат історичних наук (за згодою) 

11. Романченко 

Олександр 
Дмитрович 

начальник наукового відділу моніторингу, 
охорони, обліку та оренди нерухомих пам’яток 
Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника (за згодою) 

Наказом Мінкультури від 29.09.2017  № 968 вивели з персонального складу 
Експертної комісії Войток-Лужанську Ірину Григорівну - завідувача сектору 
обліку об’єктів та ведення Державного реєстру нерухомих 
пам’яток, секретаря персонального складу Експертної комісії; 

ввели до Персонального складу Експертної комісії головного спеціалісту 
сектору обліку та ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток -
секретаря Персонального складу Експертної комісії Юр’єву А. М. 
 


