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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

  

  

НАКАЗ 

  

06.12.2016                                                                        №  1162  

      ( дата ) 

  

м. Київ 

Про занесення об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України 

  

Відповідно до статей 5 та 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 05.02.2016 № 1/16), Науково-
методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства 
культури України (протокол від 16.03.2016 № 97), на виконання Закону 
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки», Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, 
затвердженого наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 № 
158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 квітня 2013 року за 
№ 528/23060, в межах повноважень, визначених Положенням про 
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Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.09.2014 № 495, 

  

 НАКАЗУЮ: 

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

- у м. Києві згідно з переліком, викладеним у додатку 1; 

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

- у Одеській області згідно з переліком, викладеним у додатку 3; 

- у Харківської області згідно з переліком, викладеним у додатку 4; 

- у Хмельницькій області згідно з переліком, викладеним у додатку 5; 

- у Львівській області згідно з переліком, викладеним у додатку 6. 

2. Визнати такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України у зв’язку з невідповідністю критеріям, 
визначеним Порядком визначення категорій пам’яток для занесення 
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2001 № 1760 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
14.09.2016 р. № 626), об’єкти культурної спадщини: 

- у Хмельницькій області згідно з додатком 7. 

3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям: 

3.1. Забезпечити протягом 2016 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. 



3.3. Довести цей наказ до відома органів з питань земельних ресурсів, 
органів охорони культурної спадщини обласних та Київської міської 
державних адміністрацій і забезпечити його виконання. 

4. Управлінню охорони культурної спадщини (Єпіфанов О. В.) 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 8. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
культури України – керівника апарату Р. В. Карандєєва. 

  

  

Міністр                                                                                               Є. М. Нищук 
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Додаток 1 
                                       до наказу 

Міністерства 
                                       культури 

України 
                           від 06.12.2016 № 

1162 

 
Перелік об'єктів культурної спадщини в м. Києві, що заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 
№ 

п/п 
Назва об’єкта Датування Адреса Вид 

об’єкта 
№ та дата 

рішення про 
взяття під 
охорону 

  

Охор. № 

1. Будинок 
прибутковий 

межа ХІХ - 
ХХ ст., 
1980-і рр.  

вул. Артема, 72 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини  

від 25.06.2011  

974-Кв 
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№ 10/38-11  

2. Будинок 
житловий 

1930-ті рр. вул. Артема, 76 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини  

від 25.06.2011  

№ 10/38-11  

975-Кв 

 Комплекс 
''Байкове 
кладовище'' 

 вул. Байкова   562-Кв 

3. Могила 
громадського 
діяча, поета 
Чередниченка 
Євгена 
Романовича 
(1914-1994 рр.) 

1994 р. вул. Байкова, 6, 
байкове кладовище (нове), 
дорога № 49 

Пам’ятка 

історії 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток 
історії, 
культури та 
історичного 
середовища 

562/5-Кв 
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від 04.11.1998 
№ 53 

4. Могила та 
надгробок 
поета 
Світличного 
Івана 
Олексійовича 
(1929-1992 рр.) 

1992 р. вул. Байкова, 6, 
байкове кладовище (нове), 
дорога № 33 

Пам’ятка 

історії та 
монумента
льного 
мистецтва 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток 
історії, 
культури та 
історичного 
середовища 
від 04.11.1998 
№ 53 

562/6-Кв 

5. Могила та 
надгробок 
діячки 
українського 
правозахисного 
руху Мешко 
Оксани Яківни 
(1905-1991 рр.) 

1991 р. вул. Байкова, 6, 
байкове кладовище (нове), 
дорога № 13 

Пам’ятка 

історії та 
монумента
льного 
мистецтва 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток 
історії, 
культури та 
історичного 
середовища 
від 04.11.1998 
№ 53  

562/7-Кв 
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6. Будинок 
прибутковий, в 
якому 
проживав 
Бабій Б. М., 
вчений у галузі 
права (назва, 
що 
пропонується) 

поч. ХХ ст., 

1913 - 1914 
рр. 
(поточнена 
дата) 

вул. Мала Житомирська, 
12  
(адреса за рішенням – вул. 
Постишева, 12) 

Пам’ятка 

архітектури 

Рішення 
виконавчого 
комітету 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів від 
22. 11.1982 № 
1804 

45-Кв 

7. Флігель 1913 р. вул. Мала Житомирська, 
12  
(адреса за наказом – 
вул. Мала Житомирська, 
12 б) 

Пам’ятка 

архітектури 

Наказ 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини 
від 10.06.2011  
№ 10/34-11 

969-Кв 

8. Будинок 
прибутковий 

кінець ХІХ 
ст. 

вул. Межигірська, 33/19 
(адреса за даними КБТІ – 
вул. Межигірська, 33/19, 
літера «А» 

Пам’ятка 

архітектури 

Наказ 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини  

970-Кв 
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від 25.06.2011 

№ 10/38-11  

9. Ділянка 
прибережного 
міського 
кварталу 
Середньовічног
о Києва 

ХІ - ХІХ ст. Поштова площа Пам’ятка 

археології 

Наказ 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини від 
26.06.2015 № 
10/31 

972-Кв 

10. Річковий 
вокзал 

1957 - 1961 
рр. 

Поштова площа, 3 Пам’ятка 

архітектури
, 
містобудув
ання, 
монумента
льного 
мистецтва 

Наказ 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини  
від 25.06.2011 

№ 10/38-11  

971-Кв 
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11. Будинок 
житловий 
Другого 
Київського 
товариства 
квартировласни
ків, в якому у 
кінці 1920-х – 
на початку 
1930-х рр. 
проживав 
художник-
графік В. 
Касіян (1896-
1976 рр.) 

1909 - 1910 
рр. 

вул. Пушкінська, 39 Пам’ятка 

історії та 
архітектури 

Наказ 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини  
від 10.06.2011 
№ 10/34-11  
 

973-Кв 

12. Будинок 
іподрому 

1915 - 1916 
рр.,  
1935 - 1936 
рр., 1860-і 
рр., 1980 р. 

вул. Суворова, 9  
(за нумерацією БТІ м. 
Києва: 
 вул. Суворова, 9, літера 
«А») 

Пам’ятка 

архітектури 

Рішення 
виконавчого 
комітету 
Київської 
міської ради 
народних 

54-Кв 
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депутатів від 22 
11.1982 № 1804 

13. Могила та 
надгробок 
художниці 
Горської Алли 
Олександрівни 
(1929-1970 рр.) 

1970 р. вул. Стеценка, 18; 
Міське кладовище 
(Берківці), дорога № 39, 
ряд 8, місце 18 

Пам’ятка 

історії та 
монумента
льного 
мистецтва 

Наказ 
Управління 
охорони 
пам’яток 
історії, 
культури та 
історичного 
середовища 
від 04.11.1998 
№ 53, пункт 3 

977-Кв 

14. Будинок 
житловий 

1936 - 1937 
рр., 1885 р., 
2000-і рр.  

вул. Хорива, 36 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини  
№ 10/38-11  

від 25.06.2011 

978-Кв 
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15. Будинок 
житловий  

1875 - 1876 
рр., 1890-і 
рр.,  
1990-і рр.  

бульвар Шевченка Т., 29  
(адреса за даними БТІ –  
бульвар Т. Шевченка, 29, 
літера «А») 

Пам’ятка 

архітектури 

Наказ 
Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини  
№ 10/34-11  
від 10.06.2011 

979-Кв 

16. Кенаса 
караїмська 

1898 - 1900 
рр.,  
1902 р., 1968 
р.  

вул. Ярославів Вал, 7 Пам’ятка 

історії 

Рішення 
виконавчого 
комітету 
Київської 
міськради 
народних 
депутатів від 22 
11.1982 № 1804 

67-Кв 

17. Будинок, в 
якому мешкав 
видатний 
авіаконструкто
р  
І. Сікорський з 
родиною 

1904 р. вул. Ярославів Вал, 15 б Пам’ятка 

історії 

Розпорядження 
Київської 
міської 
державної 
адміністрації 
від 11.03.1998 
№ 520 

981-Кв 



12 
 

                                                                                                                                                          Додаток 8 
                                                                                                                                                                           до наказу 

Міністерства  
                                                                                                                                                                        культури 

України  
      від 06.12.2016 № 

1162 

 
Перелік об’єктів культурної спадщини,  

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

 
 Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта № та дата рішення про 

взяття під охорону 

   м. Київ   

1. Будинок іподрому 1915 - 
1916 рр., 
1935 - 
1936 рр., 
1860-і рр.,  
1980 р. 

вул. Суворова, 9 
(за нумерацією БТІ м. 
Києва: вул. Суворова, 9 
а) 

Пам’ятка 

архітектури 

Рішення виконавчого 
комітету Київської 
міськради народних 
депутатів від 22 11.1982 
№ 1804 

2. Кенаса караїмська 1898 - 
1900 рр., 

вул. Ярославів Вал, 7 Пам’ятка Рішення виконавчого 
комітету Київської 
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1902 р., 
1968 р.  

архітектури міськради народних 
депутатів від 22 11.1982 
№ 1804 

3. Будинок, в якому 
мешкав видатний 
авіаконструктор  
І. Сікорський з 
родиною  

1904 р. вул. Ярославів Вал, 15 б Пам’ятка 

історії 

Розпорядження 
Київської міської 
державної адміністрації 
від 11.03.1998 № 520 
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	Вид об’єкта
	Адреса
	Назва об’єкта
	вул. Артема, 72
	Будинок прибутковий
	архітектури
	вул. Артема, 76
	Будинок житловий
	архітектури
	вул. Байкова, 6,
	вул. Байкова, 6,
	байкове кладовище (нове), дорога № 33
	історії та монументального мистецтва
	вул. Байкова, 6,
	Могила та надгробок діячки українського правозахисного руху Мешко Оксани Яківни (1905-1991 рр.)
	байкове кладовище (нове), дорога № 13
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	археології
	Поштова площа, 3
	Річковий вокзал
	вул. Пушкінська, 39
	Будинок житловий Другого Київського товариства квартировласників, в якому у кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. проживав художник-графік В. Касіян (1896-1976 рр.)
	історії та архітектури
	вул. Суворова, 9 
	Будинок іподрому
	(за нумерацією БТІ м. Києва:
	 вул. Суворова, 9, літера «А»)
	вул. Стеценка, 18;
	Міське кладовище (Берківці), дорога № 39, ряд 8, місце 18
	історії та монументального мистецтва
	вул. Хорива, 36
	Будинок житловий
	бульвар Шевченка Т., 29 
	(адреса за даними БТІ – 
	архітектури
	бульвар Т. Шевченка, 29, літера «А»)
	вул. Ярославів Вал, 7
	Кенаса караїмська
	вул. Ярославів Вал, 15 б
	Будинок, в якому мешкав видатний авіаконструктор 
	історії
	І. Сікорський з родиною
	Вид об’єкта
	Адреса
	Назва об’єкта
	м. Київ
	вул. Суворова, 9
	Будинок іподрому
	1.
	(за нумерацією БТІ м. Києва: вул. Суворова, 9 а)
	вул. Ярославів Вал, 7
	Кенаса караїмська
	2.
	вул. Ярославів Вал, 15 б
	Будинок, в якому мешкав видатний авіаконструктор 
	3.
	історії
	І. Сікорський з родиною 

