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нерухомих пам’яток України 

  

Відповідно до статей 5, 14 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини", враховуючи рішення засідань Експертної комісії з розгляду 
питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України (протокол від 03.04.12 № 2/12), Науково-
методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства 
культури України (протокол від 05.04.12 № 54), у межах повноважень, 
визначених Положенням про Міністерство культури України, 
затвердженим Указом Президента України від 06.04.11 № 388, 

  

НАКАЗУЮ: 

  

1. Занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 
категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини: 

- у Дніпропетровській області згідно з переліком, викладеним у 
додатку 1; 

- у Київській області згідно з переліком, викладеним у додатку 2; 

- у Сумській області згідно з додатком 3; 

- у Чернігівській області згідно з переліком, викладеним у додатку 
4. 

2. Визнати таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України у зв’язку з невідповідністю критеріям, 
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.01 № 1760 
“Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для 
занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України”, об’єкт культурної спадщини у 
Дніпропетровській області згідно з додатком 5. 



3. Органам охорони культурної спадщини обласних державних 
адміністрацій: 

3.1. Забезпечити протягом 2012 року приведення у відповідність до цього 
наказу облікової документації на пам’ятки, включені відповідно до нього 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

3.2. Поінформувати власників пам’яток або уповноважені ними органи 
про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України та забезпечити укладення охоронних 
договорів і видачу свідоцтв про реєстрацію об’єкта культурної спадщини 
як пам’ятки. 

4. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей 
(Вінграновський А.М.) 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 6. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
культури України - керівника апарату О.О.Губіну. 

Міністр          М.А.Кулиняк 
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