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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 травня 2019 р. № 452
Київ
Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України “Про охорону
культурної спадщини” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок визначення категорій пам’яток, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів
України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр
України
Інд. 73

В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 452
ПОРЯДОК
визначення категорій пам’яток
1. Згідно з цим Порядком визначаються категорії пам’яток для внесення
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України (далі - Реєстр).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах
України “Про культуру”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про
охорону археологічної спадщини”, інших законах та прийнятих відповідно
до них нормативно-правових актах.
3. Об’єкти культурної спадщини, які пропонуються для внесення до Реєстру
за категорією національного значення, повинні зберегти свою
автентичність (пам’ятка повинна значною мірою зберегти свою форму та

матеріально-технічну структуру, історичні культурні нашарування) та мати
одну або більше з таких ознак:
− мали значний вплив на розвиток культури країни;
− безпосередньо пов’язані з історичними подіями, віруваннями, життям і
діяльністю людей, які зробили значний внесок у розвиток національної
культури;
− репрезентують шедевр творчого генія, є етапними творами видатних
архітекторів чи інших митців;
− є витворами зниклої цивілізації чи мистецького стилю.
4. Об’єкти культурної спадщини, які пропонуються для внесення до Реєстру
за категорією місцевого значення, повинні зберегти свою автентичність
(пам’ятка повинна значною мірою зберегти свою форму та матеріальнотехнічну структуру, історичні культурні нашарування) та мати одну або
більше з таких ознак:
− мали вплив на розвиток культури певного населеного пункту чи
регіону;
− пов’язані з історичними подіями, віруваннями, життям і діяльністю
людей, які зробили значний внесок у розвиток культури певного
населеного пункту чи регіону;
− є культурною спадщиною національної меншини чи регіональної
етнічної групи.
5. Попередню оцінку відповідності об’єкта культурної спадщини ознакам,
визначеним у пунктах 3 і 4 цього Порядку, проводить розробник облікової
документації, що складається відповідно до Порядку обліку об’єктів
культурної спадщини, який затверджується Мінкультури.
6. Відповідність об’єктів культурної спадщини ознакам, передбаченим
пунктами 3 і 4 цього Порядку, встановлюється під час їх внесення до Реєстру
в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 452
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760 “Про
затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2372).
2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р.
№ 1293 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 97, ст. 3553).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 626 “Про
внесення змін до Порядку визначення категорій пам’яток для занесення
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2507).

