
  

 

 

 
МIНICTEPCTBO КУJIЬТVPИ УКРAIНИ  

НАКАЗ  

 
21.10.2011 

М. Кигв  

Про затвердження науково-проекгнот  
документацп щодо меж i режимiв використання  
зон охорони пам'яток та  
занесення обскпв культурног  
спадщини до Державного реестру  
нерухомих пам'яток України  

 

912/0/16-11  

 

 
 

 

Вiдповiдно до статей 5, 14, 32 Закону Украгни "Про охорону культурнот  
спадщини", враховуючи рiшення засiдань Експертног комгоп з розгляду питань  
занесения обекпв культурнот спадщини до Державного реестру нерухомих  
пам'яток Украши (протоколи вiд 17.03.10 N"Q 1110, вiд 06.09.11 N"Q 4/11), Науково-  
методичнот ради з питань охорони культурнот спадщини Мгнютерства культури i  
туризму Украши (протоколи вiд 19.03.10 N"Q 36, вiд 24.12.11 N"Q 43, вiд 09.09.11  
NQ 48),  

НАКАЗYlO:  

1. Затвердити межi i режими використання:  
- зон охорони пам'яток та iсторичних ареалiв м. Кам'янця-Подшьського,  

визначених науково - проектною документашею. розробленою Нацiональним  
iсторико-архiтектурним заповiдником «Кам'янець» (додаетъся);  

- зон охорони пам' яток архiтектури нацiонального значения - Фортеш  
(Старого замку) та Ново) фортеш (Нового замку) у м. Кам'янцi-Подiльському,  
визначених науково iнформацiйно-консультативним центром «доюкан» (додаеться);  

- зон охорони пам'яток проектною документашею. розробленою Науково-  
проектним та  

та iсторичного ареалу м. Дрогобича Львгвськот  
областi, визначених науково проектною документашею. розробленою  
Державним шдприемством «Украшський регiональний спецiалiзований науково-  
реставрашйний iнститут «Укрзахiдпроектреставрацiя» (додаетъся);  

- зон охорони пам'яток та iсторичних ареалiв м. Киева, визначених науково -  
проектною  документацiею,  розробленою  Науково-дослiдним  iнститутом  
пам'яткоохоронних дослiджень (додаеться).  

2. Визначити, що науково-проектна документацiя, зазначена в пункт! 1  
наказу, эберггаеться в Державнiй службi з питань нашональнот культурноз  
спадщини.  
 



•  

3. Занести до Державного реестру нерухомих пам' яток У крагни за  
категорюю мiсцевого значення сбскти культурнот спадщини:  

- в Автономнiй Республiцi Крим згiдно з перелiком, викладеним удодатку 1;  
- у Запорiзькiй областi згiдно з перелiком, викладеним удодатку 2;  
- У Кiровоградськiй областi згiдно з додатком 3;  
- у Луганськiй областi згiдно з перелiком, викладеним удодатку 4;  
- у Львiвськiй областi згiдно з перелiком, викладеним удодатку 5;  
- у Тернопiльськiй областi згiдно з додатком 6;  
- у Харкiвськiй областi згiдно з перелiком, викладеним удодатку 7;  
- у Хмельницькiй областi згiдно з додатком 8;  
- у Чернiгiвськiй областi згiдно з перелiком, викладеним удодатку 9;  
- у м. Киев! згiдно з перелiком, викладеним удодатку 10.  

4. Органам охорони культурнот спадщини Автономнот Республiки Крим,  
обласних, Кишськот мгськог державних адмiнiстрацiй:  

4.1. Забезпечити протягом 2011 року приведення у вiдповiднiсть до цього  
наказу облгковог докумснтацп на пам'ятки, включен! вiдповiдно до нього до  
Державного реестру нерухомих пам'яток Украши.  

4.2. Погнформувати власникiв пам'яток або уповноваженi ними органи про  
занесення об' екпв культурнот спадщини до Державного реестру нерухомих  
пам'яток Украши та забезпечити укладення охоронних договорiв 1 видачу  
свiдоцтв про реестрацiю обскта культурног спадщини як пам'ятки.  

4.3. Довести цей наказ до вiдома органiв з питань земельних ресурств,  
архiтектури та мiстобудування Автономно) Республiки Крим, обласних, Кишськот  
мгськог державних адмiнiстрацiй i забезпечити його виконання.  

5. Держкультурспадщини забезпечити пiдготовку необхiдних документiв для  
занесення до Державного реестру нерухомих пам'яток Украши за категорюю  
нацiонального значсння пам' яток згiдно з перелiком, викладеним удодатку 11.  

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мппстра -  
керiвника апарату 0.0. Губiну.  
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М.А. Кулиняк  
 


