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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

  

 

НАКАЗ 

 

16.12.2016                                                                  №  1198 

( дата ) 

 

м. Київ 

Про занесення об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України та внесення  
змін до наказів Мінкультури від 15.02.2012 №108, 
від 04.07.2013 № 604 

  

Відповідно до статей 5 та 14 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини", враховуючи рішення засідання Експертної комісії з розгляду 
питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України (протокол від 01.12.2016 № 5/16), 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
1 квітня 2013 року за № 528/23060, в межах повноважень, визначених 
Положенням про Міністерство культури України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 495, 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245177372&cat_id=244950594


  

 НАКАЗУЮ: 

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

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

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

- у Херсонській області згідно з додатком 3; 

- у м. Києві згідно з переліком, викладеним у додатку 4. 

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 
грудня 2001 р. № 1760 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 вересня 2016 р. № 626), об’єкти культурної спадщини: 

- у Хмельницькій області згідно з додатком 5; 

- у м. Києві згідно з додатком 6. 

3. У додатку 2 до наказу Міністерства культури і туризму України 
від 15.02.2012 № 108 «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» позицію  

“Курга
н, 
майдан 

ІІІ – І 
тис. до 
н.е., 
ХVІІ 
ст. 

Білопільський 
район, 
Коршачинська 
сільська рада, с. 
Синяк, за 0, 5 км на 
південь від 
південної околиці 
села, Сумський 
район, 

Пам’ят
ка 
археол
огії 

Розпорядж
ення 
представни
ка 
Президента 
України в 
Сумській 
області  

від 19.07.94  

2571 
- См” 



Постольненська 
сільська рада,  

с. Постольне, за 2,0 
км на північний 
захід від північної 
околиці села, на 
схід від траси 
Суми-Білопілля, 
координати  (WGS 
84): 51°02`25.2`` 
північної широти 
34°31`38.9`` східної 
довготи 

№ 227 

викласти у такій редакції:  
“Курга
н, 
майдан 
«Синяк
» 

ІІІ – І 
тис. до 
н.е., 
ХVІІ ст. 

Білопільський 
район, 
Коршачинська 
сільська рада, с. 
Синяк, за 0, 5 км 
на південь від 
південної околиці 
села, Сумський 
район, 
Постольненська 
сільська рада,  

с. Постольне, за 
2,0 км на 
північний захід від 
північної околиці 
села, на схід від 
траси Суми-
Білопілля, 
координати  (WGS 
84): 51°02`25.2`` 
північної широти 
34°31`38.9`` 
східної довготи 

Пам’ят
ка 
археол
огії 

Розпорядж
ення 
представни
ка 
Президента 
України в 
Сумській 
області  

від 19.07.94  

№ 227 

2571 
- См” 

4. У додатку 7 до наказу Міністерства культури і туризму України 
від 04.07.2013 № 604 «Про затвердження науково-проектної 



документації «План організації території Києво-Печерського історико-
культурного заповідника» та занесення об’єктів культурної спадщини до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України» позиції 

“Городи
ще  

ІV –  

ІІІ cт. 
до 
н.е. 

за 4,7 км на 
південний схід від 
південно-східної 
околиці с. Токарі та 
за 1 км на північ 
північної околиці с. 
Бездрик і 1,8 км на 
південний захід від 
південної околиці 
села Червона 
Діброва 

Пам’ят
ка 
археол
огії 

Наказ 
управління 
культури 
Сумської 
ОДА від 
24.03.2005  
№ 20 

2591-
См” 

Городищ
е  

ІV- 
ІІІ cт. 
до 
н.е. 

за 3 км на 
південний схід від 
північно-східної 
околиці с. Токарі та 
за 2,4 км на північ 
від північної 
околиці  

с. Бездрик 

Пам’ят
ка 
археол
огії 

Розпорядже
ння 
представник
а 
Президента 
України в 
Сумській 
області  
від 
19.05.1994 
№ 227 

2592-
См 

викласти у такій редакції:  
Городи
ще  

«Бездр
и» 

ІV- ІІІ 
cт. до 
н.е. 

за 4,7 км на 
південний схід від 
південно-східної 
околиці с. Токарі 
та за 1 км на північ 
північної околиці 
с. Бездрик і 1,8 км 
на південний захід 
від південної 
околиці села 
Червона Діброва 

Пам’ят
ка 
археол
огії 

Наказ 
управління 
культури 
Сумської 
ОДА від 
24.03.2005  
№ 20 

2591-
См 



Городи
ще 

«Токар
і»  

ІV- ІІІ 
cт. до 
н.е. 

за 3 км на 
південний схід від 
північно-східної 
околиці с. Токарі 
та за 2,4 км на 
північ від 
північної околиці 
с. Бездрик 

Пам’ят
ка 
археол
огії 

Розпорядже
ння 
представник
а 
Президента 
України в 
Сумській 
області  
від 
19.05.1994  
№ 227 

2592-
См 

5. Обласним та Київській міській державним адміністраціям: 

5.1. Поінформувати власників об’єктів культурної спадщини або 
уповноважені ними органи про занесення належних їм об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та про їх 
обов’язки відповідно до Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», що виникли у зв’язку з набуттям вказаними об’єктами 
правового статусу пам’яток. 

5.2. Протягом 2017 року забезпечити приведення облікової документації на 
пам’ятки, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, у 
відповідність до цього наказу.  

6. 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 7. 

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

  

Заступник Міністра                                                                         Т.В. Мазур 

  



Додаток 4 
                                       до наказу 

Міністерства 
                                       культури 

України 
                           від 16.12.2016 № 

1198 

 

 
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 житловий, в 
якому містилися 
оперні, музичні й 
драматичні курси  

1880 – 1881рр.,   

1898 рр. 

вул. Софійська, 
3-б 

Пам’ятка 
архітектури, 
історії 

Розпорядження 
Київської 
міської 
державної 

адміністрації  

343-Кв 



Медведєва М.Ю., 
проживали відомі 
діячі мистецтв 

від 15.07.1998 № 
1463 

2. Будинок житловий ІІ половина ХІХ 
ст., 

1882 р. 
(надбудова) 

вул. Софійська, 
6 

Пам’ятка 
архітектури  

Наказ Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини 

від 25.06.2011  

№ 10/38-11 

983-Кв 

3. Садиба міська  1860 р., 1870 р.,  

1902 - 1904 р. 

вул. Софійська, 
7 

Пам’ятка 
архітектури 

Розпорядження 
Київської 
міської 
державної 

адміністрації  

від 15.07.1998 № 
1463 

344-Кв 

4. Будинок житловий  

М. Насонова 

1860 р., 1904 р.  вул. Софійська, 
7 

Пам’ятка 
архітектури 

Розпорядження 
Київської 

344/1-
Кв 



міської 
державної 

адміністрації  

від 15.07.1998 № 
1463 

5. Флігель 1860 р., 1904 р.  вул. Софійська, 
7 

Пам’ятка 
архітектури 

Розпорядження 
Київської 

міської 
державної 

адміністрації  

від 15.07.1998 № 
1463 

344/2-
Кв 

6. Будинок житловий 1854 - 1857 рр., 
1877 р., 

1884 рр.,  

поч. 2001 р. 
(реставрація) 

вул. Софійська, 
9 

Пам’ятка 
архітектури 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Київської 
міськради 
народних 
депутатів  

229-Кв 



від 18.11.1986 № 
1107 

7. Будинок житловий 1871р., 1877 р., 

1882 р. 

вул. Софійська, 
10 

Пам’ятка 
архітектури 

Наказ Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини 

від 25.06.2011  

№ 10/38-11 

984-Кв 

8. Будинок житловий, в 
якому проживали 
відомі українські 
митці  

1955 - 1956 рр.,  

дата 
спорудження 

1965 – 1997 рр.  

вул. Софійська, 
16/16 

Пам’ятка 
історії, 
архітектури 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів від 
04.08.1980 № 
1102 

985-Кв 

9. Будинок прибутковий 1879 р.,  

1899 – 1900 рр.  

вул. Софійська, 
17/15 

Пам’ятка 
архітектури 

Розпорядження 
Київської 

345-Кв 



міської 
державної 

адміністрації  

від 15.07.1998 № 
1463 

10
. 

Будинок прибутковий 1887 р., 2000-і 
рр. 

(надбудова 
мансарди) 

вул. Софійська, 
18- а  

Пам’ятка 
архітектури 

Наказ Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини 

від 25.06.2011  

№ 10/38-11 

986-Кв 

11
. 

Будинок житловий, в 
якому мешкав 
архітектор Павло 
Альошин 

сер. ХІХ ст., 

1880-ті рр. 

(дата 
спорудження);  

1918 - 1930-х рр. 

(дата події) 

вул. Софійська, 
23 

Пам’ятка 
архітектури, 
історії 

Наказ 
Департаменту 
культури від 
28.03.2016 № 60 

987-Кв 



12
. 

Будинок житлово -
торгівельний купців 
Новікових 

1893 - 1894 рр., 

надбудова 

мансарди,  

(2005 - 2006 рр., 
не 

закінчено) 

вул. Верхній 
Вал, 28/12, літер 
А 

Пам’ятка 
архітектури 

Наказ Головного 
управління 

охорони 
культурної 
спадщини 

від 25.06.2011  

№ 10/38-11 

988-Кв 

13
. 

Будинок прибутковий  1911 - 1912 рр. вул. 
Дмитрівська, 
102, літ. А 

Пам’ятка 
архітектури 

Наказ Головного 
управління 

охорони 
культурної 
спадщини від 
10.06.2011 № 
10/34-11 

989-Кв 

14
. 

Флігель житловий 1911 - 1912 рр. вул. 
Дмитрівська, 
102, літ. Б 

Пам’ятка 
архітектури 

Наказ Головного 
управління 
охорони 
культурної 
спадщини 

від 10.06.2011  

990-Кв 



№ 10/34-11 

15
. 

Будинок прибутковий  кін. ХІХ –  

поч. ХХ ст., 

1898 р.  

провул. 
Шевченко Т., 4 

Пам’ятка 
архітектури 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Київської 
міської ради 

народних 
депутатів  

від 18.11.86 № 
1107 

64-Кв 

 Меморіальний 
комплекс 
«Національний музей 
історії України у 
Другій світовій війні» 

 вул. Лаврська, 
27 

  991-Кв 

16
. 

Монумент 
„Батьківщина-мати” 

1980 - 1981 р. вул. Лаврська, 
27 

Наука і 
техніка 

Рішення 
виконавчого 

991/1-
Кв 



комітету 
Київської 
міської ради 

народних 
депутатів  

від 30.07.84 № 
693 

 

Додаток 6 
до наказу Міністерства 

культури України 
             від 16.12.2016 №  

1198 
Перелік об’єктів культурної спадщини в м. Києві,  

що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  
у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від “Про 
затвердження порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини  

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” 
 

№ 

п/п 
Назва об’єкта Датування Адреса Вид об’єкта № та дата рішення 

про взяття під 
охорону 



  

   м. Київ   

1. Бюст Шандору 
Петефі, 

угорському 
поету 

 

2009 р вул. Бульварно-
Кудрявська, між 
будинками № 8 та № 11 

 

Пам’ятка 
монументаль
ного 
мистецтва  

Наказ Департаменту 
культури 

від 28.03.2016 № 60 

 

2. Пам’ятний знак 
«Сонце правди 
Шевченківсько
го 

Слова» 

1989 р. Набережне шосе, 200 м від 
мосту 

метро в бік Подолу 

 

Пам’ятка 
історії 

Наказ Департаменту 
культури 

від 28.03.2016 № 60 
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