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виконАв.шi оргАн r<иiЭськоi п,пськоi гал,r
киiЭсъкд MIcbKA дпгжавна АддшIстрАIця

головнЕ уIIрАвлIншI охорони культурноi спддщини

нАкАз
м.КиiЪ

ВiдповiднО до пунктУ ,,б" частиIП{ першоi, частиfiИ другоi cT.l4; ст.15; частини лругоi ст.З7
Закону Украiни ,,Пцо охорону культурноi спадшrинil", rцдilсту 11 постанови Кабiнеry^ ilЛiнiстрiв
Украiни ъtд27,12,2001 м 1760,,Про затвердженшl порядку визначення категорiй.rч*'"rо* дп"
занесеннrI об'ектiв кульryрноi спадщини до ,Щержавного ресстру нерухомих aru*'*o* Укра'lhи'',
листiв .Щержавноi сrгужби з питань нацi9l1льноi lсульryрноТ спадщини MiHicTepcTBa культlри i
туризму Украiни ыд |4.02.2007 Ng 22-358/з5 та вiд |2.0з.200"7 Ns 22-568/З5, при пiд.оrЬuцi
пропозицiй щодо занесеннrt об'ектiв культурнот спадщини до ,щержавного ресстру нер}хомих
пап{'яток Укра'r'rи (мiсцевого значенrи)

,,fuФ"9"оо",,

ЕАКАЗУЮ:
1. Впrгущrги iз

житловi (apxiTeKTypa)

динок

Перелiку щойно виIIвленID( об'екгЬ rсульryрноi спадщини м.Киева флiгелi
на вул.[мlтгрiвськiй, 33-35, лiт.Б-В, Г; флiгель жrтгловий (apxiTeKrypa) на

15 булинок прибупсовий житловlй (apxiTeKrypa) на вул.Жилянськiй, 48;
жr*гловий (apxiTeKTypa) на вул.Жилянськiй, 50 А.2. Начальник5r вiддiлу облtrсу, майна та охорони пiлп.l'яток Тпмченко Олексапдрi

Володшмпрiвпi:
2.t. ВНеСТИ З_МirПr ЛО ПерелirqУ щойно виямених об'ектiв rсульryрноi спя,IFцини м.киева

вiдповiдно до гrу{кгу l rрого Наказу;
2.2. при пiдгоТовцi пропОзицiй до .Щержцlного реесфу нер)д(омих пам'яток УкраТни

(мiсцевого значекrя) врФiувати вЕтIучення будиlжiв на вул. Дrlтrр-i"""*iй, зз-з5 лiт. Б-Ь, Г;
будаткiв на вул.БоРисоглiбськй, 15 Б; вул.Житrянськiй, 48 ; вР.)I&шя"""*iй,60 д з Перелiку
щойдrо виявлgЕID( об'еrстiв кульryрноi спаryцини м.Киева.

з, Кокгроль за виконанням Наказу покJIасти на засчпника начальника Головного
управлiння - нач.шьника Управлiння облirсу та охорони археологiчноi спаццини - Чувiкiна
мпхайла Костяштпповшча.

ДОДаТКИ: ЛИСТ ,ЩеРЖаВНОТ Служби з пrпаЕь нацiональноi купьryрноi спадщrши вiд 14.02.2007
Ns22-358l35 на 1 арй.;
Лист ,Щержавноi шrужби з пrгань нацiонаьноi культlрноi спадщини вiд 12.03.2007 Ns 22_ 5б8/з5 на
l арк.
ГIiдстава: поданшI КиiЬського Еауково-методIl.Iного центру по oxopoHi, реставрачii та використанню

пам'яток icTopii, культури i заповiднlж територй вiд 30,03.2007 м l47.
Рiшеrтrя Науково-методичноi ради Киlвського науково-методичного цеНТРу по oxopoHi, реставрацiТ

та викорисТанню пам'яТок icTopiT. КульryрИ i заповiдниХ територiЙ (витяГ з ороrо*Ълу вiд ZS.оз.ZбОZ Ns ll,

начальник
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