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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

  

НАКАЗ 

  

03.03.2017                                                         № 154 

( дата ) 

м. Київ 

  
Про занесення об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України та внесення 
змін до наказу Мінкультури 

від 16.12.2016 № 1198 

 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 17.01.2017 № 1/17), 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 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 Запорізькій області згідно з переліком, викладеним у додатку 1; 
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- у Полтавській області згідно з переліком, викладеним у додатку 2; 

- у Чернігівській області згідно з додатком 3; 

- у м. Києві згідно з додатком 4. 

2. Внести зміну у додаток 4 до наказу Міністерства культури України 
від 16.12.2016 № 1198 «Про занесення об’єктів культурної спадщини до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України», виклавши позиції 

“Садиба 
міська 

1860 р.,  

1870 р.,  

1902 –  

1904 р. 

вул. 
Софійська, 
7 

Пам’ятка 
архітекту
ри 

Розпорядження 
Київської 
міської 
державної 

адміністрації  

від 15.07.1998  

№ 1463 

344-
Кв” 

“Будинок 
прибутков
ий  

кін. ХІХ 
–  

поч. ХХ 
ст., 

1898 р. 

провул. 
Шевченко 
Т., 4 

Пам’ятка 
архітекту
ри 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Київської 
міської ради 

народних 
депутатів  

від 18.11.86  

№ 1107 

64-Кв” 

у такій редакції:  
“Садиба 
міська 

1860 
р.,  

1870 
р.,  

1902 –  

1904 
р. 

вул. 
Софійська, 7 

Пам’ятка 
архітектури
, 
містобудув
ання 

Розпорядження 
Київської 
міської 
державної 

адміністрації  

від 15.07.1998  

№ 1463 

344-
Кв” 



“Будинок 
прибутков
ий  

кін.  

ХІХ –  

поч.  

ХХ 
ст., 

1898 
р. 

провул.  

Т. 
Шевченка, 4 

Пам’ятка 
архітектури 

Рішення 
виконавчого 

комітету 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів  

від 18.11.86  

№ 1107 

243-
Кв” 

3. Органам охорони культурної спадщини обласних та Київської 
міської державних адміністрацій: 

3.1. 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. 

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

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 
5. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря 
Карандєєва Р.В. 

  

Міністр                                                                                              Є. М. Нищук  



                                                                                                                                                                                                
Додаток 4 

                                       до наказу 
Міністерства 

                                       культури України 
                           від 03.03.2017   № 154 

 
Об'єкт культурної спадщини в м. Києві, що заноситься 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  1913 р. вул. Платона 
Майбороди, 25 

Пам’ятка 
архітектури 

Рішення 
виконавчого 
комітету 
Київської 
міської ради 
народних 
депутатів  
від 21.01.1986 № 
49 

94-Кв 
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