
 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

 
 

НАКАЗ 
 
  15.09.2010                                                               №  706/0/16-10 
 ( дата ) 

 
м. Київ 

                     
Про затвердження науково-проектної  
документації щодо меж і режимів використання 
зон охорони пам'яток та   
занесення об’єктів культурної  
спадщини до Державного реєстру  
нерухомих пам’яток України  

 
Відповідно до статей 5, 14, 32 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 31.08.10 № 2/10), 
Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини 
Міністерства культури і туризму України (протокол від 01.09.2010 № 38)  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1.  Затвердити межі і режими використання: 

- зон охорони пам'ятки архітектури та містобудування, 
монументального мистецтва місцевого значення - Комплекс споруд палацу 
Олександра ІІІ в смт Масандра м. Ялта Автономної Республіки Крим, 
визначених науково - проектною документацією, розробленою ТОВ ''НТВО 
Крим'' (додається); 

- зон охорони пам'ятки архітектури та містобудування національного 
значення - Комплекс споруд Воронцовського палацу в м. Алупка 
Автономної Республіки Крим, визначених науково - проектною 
документацією, розробленою ТОВ ''НТВО Крим'' (додається); 



- зон охорони пам'яток Національного історико-археологічного 
заповідника ''Кам'яна могила'' в селищі Мирне Запорізької області, 
визначених науково - проектною документацією, розробленою Науково-
дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень (додається). 

2. Визначити, що науково-проектна документація, зазначена в пункті 1 
наказу, зберігається в Державній службі з питань національної культурної 
спадщини. 

3. Занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 
категорією місцевого значення об’єкти культурної спадщини:  
- в Автономній Республіці Крим згідно з переліком, викладеним у 
додатку 1; 
- у Кіровоградській області згідно з додатком 2; 
- у Львівській області згідно з переліком, викладеним у додатку 3; 
- в Одеській області згідно з переліком, викладеним у додатку 4; 
- у Сумській області згідно з переліком, викладеним у додатку 5; 
- у Тернопільській області згідно з переліком, викладеним у додатку 6; 
- у Херсонській області згідно з переліком, викладеним у додатку 7; 
- у м. Києві згідно з переліком, викладеним у додатку 8. 
4. Визнати такими, що не підлягають 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’єкти культурної спадщини: 

- в Автономній Республіці Крим згідно з переліком, викладеним у 
додатку 9; 
- У Луганській області згідно з переліком, викладеним у додатку10; 
- у Херсонській області згідно з додатком 11; 
- у м. Києві згідно з переліком, викладеним у додатку 12. 

5. Органам охорони культурної спадщини Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київської міської державних адміністрацій: 

5.1. Забезпечити протягом 2010 року приведення у відповідність до 
цього наказу облікової документації на пам’ятки, включені відповідно до 
нього до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

5.2. 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. 

5.3. Довести цей наказ до відома органів з питань земельних ресурсів, 
архітектури та містобудування Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської міської державних адміністрацій і забезпечити  його виконання.  



6. Держкультурспадщини 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 13.  

7. Контроль за виконанням наказу покласти на голову Державної 
служби з питань національної культурної спадщини А.М. Вінграновського. 

 
 
 

Міністр                                                                             М.А. Кулиняк



Додаток 8 
до наказу МКТ України 

від 15.09.2010 № 706/0/16-10 
 

Перелік об’єктів культурної спадщини м. Києва,   
що заносяться  до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 

за категорією місцевого значення 
 

 Назва об’єкту 
Датування 

Адреса Вид об’єкта 
№ та дата 
рішення про 
взяття під 
охорону 

Охор. № 

1.  Богодільня М.П. 
Дегтярьова  

 

1891 - 1892 
рр. вул. Андріївська, 

1/1 
Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
30.12.96 №14 

598-Кв 

2.  Будинок прибутковий 1910 -ті рр. 
вул. Андріївська, 9 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 

599-Кв 



16.05.94 № 10 
3.  Будинок прибутковий 1902 р. 

вул. Артема, 21/1 
Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

На державному 
обліку не 
перебував 

600-Кв 

4.  Брама вхідна до садиби кін ХІХ ст. 
вул. Артема, 46 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 

601-Кв 

5.  Особняк, в якому 
проживали  
Василевська В. І. та 
Корнійчук О. Є - 
письменники 

1945 р. 
вул. Артема, 46 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня, історії 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 

602-Кв 

6.  Будинок прибутковий, в 
якому проживав В. М. 
Глушков - кібернетик 

1910 - 1914 
рр. вул. Банкова, 5-7 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Розпорядження 
Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
від 19.02.2002 

376-Кв 



№ 305  
7.  Будинок житловий з 

крамницями 
1864 р.  

вул. 
Борисоглібська, 
21/2 - Набережно-
Хрещатицька, 19-е 
 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини від 
25.09.06 № 53 

603-Кв 

8.  Будинок житловий 
 

1910 - і рр. 
вул. Боричів Тік, 
2/5 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

На державному 
обліку не 
перебував 

604-Кв 

9.  Елеватор Бродського Л. 
І. 
 

1907 р. 
узвіз Боричів, 13 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 

605-Кв 

10.  Будинок житловий 
 

1911 р. 
вул. Боричів Tiк, 9 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

На державному 
обліку не 
перебував 

606-Кв 

11.  Флігель житловий 
 

поч. ХХ ст. 
вул. Боричів Tiк, 

Пам’ятка 
архітектури 

Наказ 
Управління 

607-Кв 



11 та 
містобудуван
ня 

охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
30.12.96 № 14 

12.  Будинок житловий,  
в якому проживав  
Ладо Кецховелі - діяч 
революційного руху 
 

поч. ХІХ ст.  
 
1894 - 1896 
рр.  

вул. Боричів Tiк, 
25/6 

Пам’ятка 
історії; 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів  від 
27.01.70 № 159 

608-Кв 

13.  Будинок житловий 1903 р. 
вул. Боричів Тік, 
35 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів  від 
05.06.95 № 169 

275-Кв 

14.  Будинок житловий 1855 р. 
вул. Боричів Тік, 
41 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів  від 
05.06.95 № 169 

276-Кв 



15.  Будинок житловий 1850 - ті рр. 
вул. Боричів Тік, 
43/5 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів  від 
05.06.95 № 169   

277-Кв 

16.  Будинок житловий 1875 р. 
вул. 
Борисоглібська, 6 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 

609-Кв 

17.  Будинок прибутковий 1899 р. 
вул. 
Борисоглібська, 15 
а 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії. 
Культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 

610-Кв 

18.  Будинок прибутковий 1890 - рр. 
вул. 
Борисоглібська, 16 
а 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 

611-Кв 



історичного 
середовища від 
02.04.98 № 15 

19.  Будинок житловий 
працівників 
«Київенерго» 

сер. 1930 - 
рр. вул. Братська, 4 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів від 
05.06.95р. № 
169 

278-Кв 

 Комплекс Подільської 
машинної станції 
міської каналізації 
 

 
вул. Введенська, 
23 

  612-Кв 

20.  Головний корпус  1894 р вул. Введенська, 
23 

Пам’ятка 
архітект
ури та 
містобуд
ування, 
науки і 
техніки 

Наказ 
Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток 
історії, 
культури 
та 
історичног
о 
середовищ
а від 
16.05.94 № 

612/1-Кв 



10 
21.  Будинок житловий  1894 р вул. Введенська, 

23 
Пам’ятка 

архітект
ури та 
містобуд
ування, 
науки і 
техніки 

Наказ 
Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток 
історії, 
культури 
та 
історичног
о 
середовищ
а від 
16.05.94 № 
10 

612/2-Кв 

22.  Приймальне 
відділення  

1894 р. вул. Введенська, 
23 

Пам’ятка 
архітект
ури та 
містобуд
ування, 
науки і 
техніки 

Наказ 
Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток 
історії, 
культури 
та 
історичног
о 
середовищ
а від 
16.05.94 № 

612/3-Кв 



10 
 

23.  Машинне відділення  1894 р. вул. Введенська, 
23 

Пам’ятка 
архітект
ури та 
містобуд
ування, 
науки і 
техніки 

Наказ 
Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток 
історії, 
культури 
та 
історичног
о 
середовищ
а від 
16.05.94 № 
10 

612/4-Кв 

24.  Димар      1894 р. вул. Введенська, 
23 

Пам’ятка 
архітект
ури та 
містобуд
ування, 
науки і 
техніки 

Наказ 
Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток 
історії, 
культури 
та 
історичног
о 
середовищ
а від 

612/5-Кв 



16.05.94 № 
10 

25.  Сторожка     1894 р. вул. Введенська, 
23 

Пам’ятка 
архітект
ури та 
містобуд
ування, 
науки і 
техніки 

Наказ 
Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток 
історії, 
культури 
та 
історичног
о 
середовищ
а від 
16.05.94 № 
10 

612/6-Кв 

26.  Будинок прибутковий,  
в якому проживали  
I.B. Моргілевський - 
історик, архітектор; 
В.О. Романовський - 
історик, археограф 
 

1893 р. 
 
1920 - 1940 
рр. 

узвіз 
Вознесенський, 13 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня, історії 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 

613-Кв 

27.  Будинок прибутковий, в 
якому проживав O.K. 
Богомазов -живописець, 
графік  

1895 р. 
узвіз 
Вознесенський, 18 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 

614-Кв 



ня,  історії  культури, 
історичного 
середовища від 
07.11.01 № 153 

28.  Будинок Київської 
художньої школи 
ім. Т. Шевченка 

1937 - 1939 
рр. 

вул. 
Володимирська, 2 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 

615-Кв 

29.  Будинок житловий, в 
якому народився 
Некрасов В.П. - 
письменник, проживав 
Варшавський М.М. – 
адвокат 
 
 

поч. ХІХ ст. вул. 
Володимирська, 4 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня, історії 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів від 
22.11.82 № 1804 

12-Кв 

30.  Будинок прибутковий кін. ХІХ ст. вул. 
Володимирська, 5 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
30.12.96 № 14 

616-Кв 



31.  Гуртожиток студентів 
Гірничобудівельного 
технікуму 

1950 р. вул. 
Володимирська, 
69 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів від 
21.01.86 №  49 

617-Кв 

32.  Будинок житловий,  
в якому проживав 
С. Петлюра - 
політичний діяч, 
містилась редакція 
газети «Слово» 

1893 р. 
1907 - 1909 
рр. 

вул. 
Володимирська, 
78 

Пам’ятка 
історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам'яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
21.10.01 № 143 

618-Кв 

33.  Будинок житловий 1907 - 1908 
рр. 

вул. 
Володимирська, 
81 

Пам’ятка 
історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів від 
18.11.86 № 1107 

234-Кв 

34.  Флігель житловий 1907 - 1908 
рр. 

вул. 
Володимирська, 
81-б 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 

619-Кв 



середовища від 
30.12.96 № 14 

35.  Будинок, в якому була 
явочна квартира 

1941 - 1943 
рр. 

вул. 
Володимирська, 
84 

Пам’ятка 
історії 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів від 
27.01.70 № 159      

620-Кв 

36.  Будинок прибутковий,  
в якому містилося 
землемірне училище 
В. Пермінова,  
працювали В. Риков, М. 
Бобрусов – архітектори 
 

1908 р., 
1908 - 1910 
рр. 

вул. 
Володимирська, 
94 

Пам’ятка 
історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

На державному 
обліку не 
перебував 

621-Кв 

37.  
Парк ім. Т.Г.Шевченка 

1860 р. 
квартал між 
вулицями 
Володимирською,  
Терещенківською,  
Л.Толстого та 
бульваром 
Т.Шевченка 
 

Пам’ятка  

садово-
паркового 
мистецтва 

Рішення 
виконкому 
Київської ради 
народних 
депутатів від 
20.03.72 № 363 

622-Кв 

38.  Будинок житловий 1874 - 1875 
рр. вул. Волоська, 5/14 

Пам’ятка 
архітектури 
та 

Наказ 
Управління 
охорони 

623-Кв 



містобудуван
ня 

пам’яток історії, 
культури, 
історичного 
середовища від 
07.11.01 № 153 

39.  Будинок прибутковий 1898 р. 
вул. Волоська, 37 а 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
30.12.96 № 14 

624-Кв 

40.  Будинок житловий 1900 р. 
вул. Городецького, 
9 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міськради від 
22.11.82 № 1804 

39-Кв 

41.  Будинок, у якому 
мешкав 
М. М. Крушельницький 

1955 - 1963 
рр. вул. Городецького, 

11 

Пам’ятка 
історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міськради від 
22.11.82 № 1804 

40-Кв 

42.  Будинок торговий 1884 р. 
вул. Городецького, 
13 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван

Рішення 
виконкому 
Київської 
міськради від 

41-Кв 



ня 22.11.82 № 1804 
43.  Будинок житловий  

вул. Городецького, 
15 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міськради від 
22.11.82 № 1804 

42-Кв 

44.  Будинок житловий, в 
якому проживав 
С. А. Таранушенко -
мистецтвознавець, 
історик  архітектури 

1953 р. 
вул. Димитрова, 6. 

Пам’ятка 
історії 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
30.12.96 № 14 

625-Кв 

45.  Будинок житловий 1901 р. 
вул. Занковецької, 
10/7 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення 
виконкому 
Київської 
міськради від 
22.11.82 № 1804 

29-Кв 

46.  Готель Ф.Ф. Швогер-
Литецького  

1843 р. 
вул. Ігорівська, 12 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 
 

626-Кв 



47.  Будинок прибутковий 1890 - 1891 
рр. вул. 

Круглоуніверситетс
ька, 6 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 №10 

627-Кв 

48.  Особняк кін ХІХ ст. 
 вул. Лабораторна, 
9 б 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
02.04.98 № 15 

628-Кв 

49.  Будинок прибутковий,  
в якому проживали М. 
Горький - письменник; 
О.О. Ковальов – 
скульптор 
 

1905р. 
1914 р., 
1950 - 1991 
рр. 

вул. Лютеранська, 
6 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня, історії 

Рішення 
Київського 
міськвиконкому 
від 27.01.70 № 
159 

52-Кв 

50.  Будинок прибутковий  
М.О. Балабухи,  
 
в якому проживали  
Ф.П.   Балавенський - 
скульптор; М.Ю. 

1896р., 1901 
р., 1950-ті 
рр. 
(реконструк
ція) 
 

вул. Межигірська, 
3/7 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня, історії 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 

629-Кв 



Кольцов – скульптор 
 

1898-1900-ті 
рр.,  
1908 - 1919 
рр. 

середовища від 
16.05.94 № 10 

51.  Будинок прибутковий сер. ХІХ ст. 
вул. Сагайдачного, 
29/3 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 

630-Кв 

52.  Будинок житловий з 
торговими 
приміщеннями 

1816 р. 
вул. Сагайдачного, 
31 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
30.12.96 № 14 

631-Кв 

53.  Будинок прибутковий з 
магазинами 

1870- ті рр. 
вул. Сагайдачного, 
35 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам'яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
20.08.99 № 61 

632-Кв 



54.  Будинок прибутковий  1891 - 1892 
рр. вул. Сагайдачного, 

37 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

На державному 
обліку не 
перебував 

633-Кв 

55.  Будинок прибутковий,  
в якому мешкав 
Філіпенко А.Д. - 
композитор 

1909 р. 
1977 - 1983 
рр. 

вул. 
Станіславського, 
3/12 

Пам’ятка 
історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
16.05.94 № 10 

634-Кв 

56.  Будинок прибутковий 1883 р., 
1909 - 1911 
рр. 

вул. Б. 
Хмельницького, 
12-14 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
30.12.96 № 14 

635-Кв 

57.  Прибутковий і 
конторський  будинок 
страхової компанії 
"Росія",  
 
в якому жили: С.І. 
Паторжинський , В.М. 

1913-1914 
рр.,1948-
1950 рр. 
(відбудова) 
 
1950-1970-ті 
рр. 

Хрещатик, 15/ 4 
Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня, історії 

Рішення 
Київського 
міськвиконкому 
від 27.01.70 № 
159       

62-Кв 



Риков, В.П. Некрасов, 
Б.Р. Гмиря, М.С. 
Гришко, А.Л. Міхньов, 
І.І. Нехода, С. Юткевич 
– митці 

58.  Будинок прибутковий 1913 р. 
вул. Г. Царика, 3 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
30.12.96 № 14 

636-Кв 

59.  Будинок прибутковий 1881 - 1882 
рр. вул. 

Червоноармійська, 
12 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам'яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 
18.09.02 № 157 

637-Кв 

60.  Будинок прибутковий, в 
якому проживали 
Кавалерідзе І.П., 
Литвиненко В.П.,  
Овчинников В.Ф. -  
митці 

1949 - 1952 
рр., 1954 - 
1978 рр., 
1954 - 1979 
рр., 
1954 - 1978 
рр. 

вул. 
Червоноармійська, 
12 б 

Пам’ятка 
історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Наказ Комітету 
охорони і 
реставрації 
пам’яток історії, 
культури та 
історичного 
середовища від 

638-Кв 



16.05.94 № 10 
 
 

Додаток 12 
до наказу МКТ України 

від 15.09.2010 № 706/0/16-10 
 

Перелік об’єктів  культурної спадщини м. Києва,                                 
що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р.  
№ 1760  “Про затвердження порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної 

спадщини  
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” 

 

 Назва об’єкту 
Датування 

Адреса Вид об’єкта 
№ та дата рішення про 
взяття під охорону 

1.  
Будинок прибутковий, в 
якому розміщувався 
єврейський молитовний 
будинок Ашкеназі  

1891 р. 
вул. 
Андріївської, 
2/12 

Щойно 
виявлений 
об'єкт 
культурної 
спадщини 

Наказ Комітету 
охорони і реставрації 
пам’яток історії, 
культури та історичного 
середовища від 16.05.94 
№ 10 

2.  Будинок житловий 1875 р. 
вул. 
Борисоглібська, 5 
а 

Щойно 
виявлений 
об'єкт 
культурної 
спадщини 

Наказ Комітету 
охорони і реставрації 
пам’яток історії, 
культури та історичного 
середовища від 16.05.94 
№ 10 

3.  Флiгeль житловий 
 

кін. ХІХ ст. 
вул. 

Щойно Наказ Комітету 



Борисоглібська, 
15 в 

виявлений 
об'єкт 
культурної 
спадщини 

охорони і реставрації 
пам’яток історії, 
культури та історичного 
середовища від 16.05.94 
№ 10 

4.  Будинок житловий 1816 р. 
вул. Боричів Тік, 
22 а 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення Київського 
міськвиконкому від 
05.06.95р. № 169 

5.  Будинок житловий 1954 р. 
вул. Боричів Тік, 
23 а 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення Київського 
міськвиконкому від 
05.06.95р. № 169 

6.  Будинок прибутковий 1910 р. 
вул. Братська, 14 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення Київського 
міськвиконкому від 
05.06.95р. № 169 

7.  Будинок прибутковий, в 
якому містилося 
землемірне училище 
В. Пермінова, працювали 
В. Риков, М. Бобрусов - 
архітектори  

1913 р. вул. 
Володимирська, 
94 б 

Щойно 
виявлений 
об'єкт 
культурної 
спадщини 

На державному обліку 
не перебував 

8.  Будинок прибутковий, в 
якому мешкали 

1890 - 1893 
рр., 

вул. Гоголівська, 
8 

Щойно 
виявлений 

Наказ Управління 
охорони пам'яток 



Грінченко Б.Д. та 
Грінченко М. М. - 
письменники 

1902 - 1905 
рр. 

об'єкт 
культурної 
спадщини 

історії, культури та 
історичного середовища 
від 30.12.96 № 14 

9.  Будинок міських казарм  
''Ділового двору'' 

1896 р. вул. Димитрова, 
1/2 

Щойно 
виявлений 
об'єкт 
культурної 
спадщини 

Наказ Головного 
управління охорони 
культурної спадщини 
від 25.09.05 № 53 

10.  Флігель житловий поч. XX ст. вул. Еспланадна, 
20 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

 

11.  Будинок житловий 1861 р. вул. Ігорівська, 
13 

Щойно 
виявлений 
об'єкт 
культурної 
спадщини 

Наказ Комітету охорони 
і реставрації пам’яток 
історії, культури та 
історичного середовища 
від 16.05.94 № 10 

12.  Водомірна та механічна 
майстерні 

1870 - 1872 
рр. 

вул. Набережне 
шосе, 6 а 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня, науки і 
техніки 

 

13.  Стара нижня насосна 
станція 

кін ХІХ ст. вул. Набережне 
шосе, 6 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван

 



ня, науки і 
техніки 

14.  Нова нижня насосна 
станція 

1896 - 1897 
рр. 

вул. Набережне 
шосе, 8 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня, науки і 
техніки 

 

15.  Споруда міткового 
відділення з підземним 
резервуаром 

1896 - 1897 
рр. 

вул. Набережне 
шосе, 8 а 

Пам’ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня, науки і 
техніки 

 

16.  Будинок житловий з 
торговельними 
приміщеннями 

1852 р., 
1859 р., 
1893 - 1896 
рр 

вул. Нижній Вал, 
17 

Щойно 
виявлений 
об'єкт 
культурної 
спадщини 

Наказ Комітету охорони 
і реставрації пам’яток 
історії, культури та 
історичного середовища 
від 16.05.94 № 10 

 
 
 

Додаток 13 
до наказу МКТ України 

від 15.09.2010 № 706/0/16-10 
 

Перелік об’єктів культурної спадщини, 



рекомендованих для занесення  до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 
за категорією національного значення 

 

Назва об’єкту 
Датування 

Адреса Вид об’єкта 
№ та дата рішення про 
взяття під охорону 

 
 

Автономна Республіка 
Крим, м. Алушта 

 
 

Вілла ''Анна'' 
1908 - 1910 
рр. вул. Набережна, 6, 

корпус № 1, літ. А 
Пам'ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення Кримського 
облвиконкому від 
20.02.90 № 48 

Вілла ''Марина'' 
1914 - 1915 
рр. вул. Набережна, 6, 

корпус № 3, літ. Е 
Пам'ятка 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення Кримського 
облвиконкому від 
20.02.90 № 48 

 
 

м. Київ  
 

Київська духовна 
семінарія 

1888 - 1901 
рр.  узвіз Вознесенський, 20 Пам’ятка 

історії, 
архітектури 
та 
містобудуван

Рішення виконкому 
Київської міськради від 
21.01.86 № 49 



ня 
 

 
 

м. Львів  
 

Комплекс будинків 
Національного музею 
ім. А.Шептицького 

1897-1898 
рр. вул. Драгоманова, 42 Пам’ятка 

історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення Львівського 
облвиконкому від 
26.02.80 № 130, 
розпорядження голови 
Львівської 
облдержадміністрації 
від 06.10.97  № 1039 

 
 

Сумська область, 
м. Глухів 

 
 

Київська брама 
Глухівських міських 
укріплень 

1766 - 1769 
рр. вул. Києво-Московська, 

1 
Пам'ятка 
історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 
24.08.63 № 970 

Гуманітарно-
просвітницький 
комплекс 

 
вул. Києво-Московська, 
24 

 
 

Глухівський 
учительський інститут 

1874 - 1879 
рр. вул. Києво-Московська, 

24 
Пам'ятка 
історії, 
архітектури 

Рішення Сумського 
облвиконкому від 
20.05.88 № 112 



та 
містобудуван
ня 

Глухівська чоловіча 
гімназія 

1880- ті рр. 
вул. Києво-Московська, 
24 

Пам'ятка 
історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення Сумського 
облвиконкому від 
20.05.88 № 112 

Пансіон Глухівської 
чоловічої гімназії 

1880 - 1892 
рр. вул. Києво-Московська, 

24 
Пам'ятка 
історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Рішення Сумського 
облвиконкому від 
20.05.88 № 112 

Миколаївська церква 
1693 - 1695 
рр. Соборний майдан Пам'ятка 

історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 
24.08.63 № 970 

Церква Трьох-
Анастасіївська 

1884 - 1893 
рр. вул. Спаська, 2 Пам'ятка 

історії, 
архітектури 
та 

Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 
06.09.79 № 442 



містобудуван
ня, 
монументаль
ного 
мистецтва 

Спасо-
Преображенська 
церква 

1765 р. 
вул. Спаська, 4 Пам'ятка 

історії, 
архітектури 
та 
містобудуван
ня 

Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 
06.09.79 № 442 

 
 


	МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
	НАКАЗ
	Додаток 12
	до наказу МКТ України


	вул. Круглоуніверситетська, 6
	Вид об’єкта
	Адреса
	Назва об’єкту
	Пам’ятка архітектури та містобудування
	вул. Андріївська, 1/1
	вул. Андріївська, 9
	вул. Артема, 21/1
	вул. Артема, 46
	вул. Артема, 46
	вул. Банкова, 5-7
	вул. Борисоглібська, 21/2 - Набережно-Хрещатицька, 19-е
	вул. Боричів Тік, 2/5
	узвіз Боричів, 13
	вул. Боричів Tiк, 9
	вул. Боричів Tiк, 11
	вул. Боричів Tiк, 25/6
	вул. Боричів Тік, 35
	вул. Боричів Тік, 41
	вул. Боричів Тік, 43/5
	вул. Борисоглібська, 6
	вул. Борисоглібська, 15 а
	вул. Борисоглібська, 16 а
	вул. Братська, 4
	вул. Введенська, 23
	узвіз Вознесенський, 13
	узвіз Вознесенський, 18
	Пам’ятка 
	квартал між вулицями Володимирською,  Терещенківською,  Л.Толстого та бульваром Т.Шевченка
	Парк ім. Т.Г.Шевченка
	садово-паркового мистецтва
	вул. Волоська, 5/14
	вул. Волоська, 37 а
	вул. Городецького, 9
	вул. Городецького, 11
	вул. Городецького, 13
	вул. Городецького, 15
	вул. Димитрова, 6.
	вул. Занковецької, 10/7
	вул. Ігорівська, 12
	 вул. Лабораторна, 9 б
	вул. Лютеранська, 6
	вул. Межигірська, 3/7
	вул. Сагайдачного, 29/3
	вул. Сагайдачного, 31
	вул. Сагайдачного, 35
	вул. Сагайдачного, 37
	вул. Станіславського, 3/12
	вул. Б. Хмельницького, 12-14
	Хрещатик, 15/ 4
	вул. Г. Царика, 3
	вул. Червоноармійська, 12
	вул. Червоноармійська, 12 б
	Вид об’єкта
	Адреса
	Назва об’єкту
	вул. Андріївської, 2/12
	Будинок прибутковий, в якому розміщувався єврейський молитовний будинок Ашкеназі 
	вул. Борисоглібська, 5 а
	вул. Борисоглібська, 15 в
	вул. Боричів Тік, 22 а
	вул. Боричів Тік, 23 а
	вул. Братська, 14
	Вид об’єкта
	Адреса
	Назва об’єкту
	Автономна Республіка Крим, м. Алушта
	Пам'ятка архітектури та містобудування
	вул. Набережна, 6, корпус № 1, літ. А
	Вілла ''Анна''
	Пам'ятка архітектури та містобудування
	вул. Набережна, 6, корпус № 3, літ. Е
	Вілла ''Марина''
	м. Київ
	Пам’ятка історії, архітектури та містобудування
	узвіз Вознесенський, 20
	Київська духовна семінарія
	м. Львів
	Пам’ятка історії, архітектури та містобудування
	вул. Драгоманова, 42
	Комплекс будинків Національного музею ім. А.Шептицького
	Сумська область, м. Глухів
	Пам'ятка історії, архітектури та містобудування
	вул. Києво-Московська, 1
	Київська брама Глухівських міських укріплень
	вул. Києво-Московська, 24
	Гуманітарно-просвітницький комплекс
	Пам'ятка історії, архітектури та містобудування
	вул. Києво-Московська, 24
	Глухівський учительський інститут
	Пам'ятка історії, архітектури та містобудування
	вул. Києво-Московська, 24
	Глухівська чоловіча гімназія
	Пам'ятка історії, архітектури та містобудування
	вул. Києво-Московська, 24
	Пансіон Глухівської чоловічої гімназії
	Пам'ятка історії, архітектури та містобудування
	Соборний майдан
	Миколаївська церква
	Пам'ятка історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва
	вул. Спаська, 2
	Церква Трьох-Анастасіївська
	Пам'ятка історії, архітектури та містобудування
	вул. Спаська, 4
	Спасо-Преображенська церква

