
викоI+Авчий оргАн ItиiвськоТ tvttcbKoi рдди
1киiв ськА чII с ькл дЕр}ItАв FIА АдмIнi стрАLuя)

дЕпАртАмtrнт охоl,они кулIrтурноi спАдIцини

LIдкАз
/j лъ ,ra

ГIро l1ерелiк t>б' cKl-i в

кlzло"rrо.,оТ спадtr{и[I1,1 N,I. Кисва

Вiдгrовiдно до с,га,гr,i 14 Заrсогtу УкраТrrи <<Про oxopoгIy куль,гчрrtоi'
сгIадII{иI{и))) гIос,гаFIоI]и Кабiне1,1, N4iнiс,грiв УlсраТгlи <<Г{ро заl.верд)кенгlrl гIо]]я,i(Iiу
RLjЗtIаЧе]]нri I(аl,егорit)i пам'lI,гоI( /1jirI заrtесен]-Iя об'с:t<,l,iв l(уJlь,гурноТ cnazlrllI,1tl1,1 /цо

/-{ержавirого l)eccTl]y lIер\/хоN,{их пil]rl'lt,г()l( Уlсltаi'гlи>> вiл 2J грулгtя 200l ро](у

^Г9 

l760, 11орядr<у об:titt1, об'сlсгiв IiyJlb,l]yp1-Io't оtlадLl{иIlи, :]a,l,I]epl()lieFIo1,o lt,liiaJoNi
N4iHic'r'epcT,Ra куль,гурlr YrtpaTrrll Bi,lt 11 березlrя 2013 року J\л 158, rзllахоI]уIоLt11
I]итrIг з протоI(олу засiJ,lаtгtt-tlt КоtlсультtlтI,Iвrrоr'радrI ,] гlIIl a]ltI) ()xa)p()LI]4 I(уJ]ь-гчрrltli
СГIаUlIIlI.,1lIи llегrар,r,ап4еlI,1,у ()xol]oll1,1 l(yJIb,l,)/ptroT ctIa/lIll},11-Iи I]иl(оLlавчоI,() opjaii\,
КиТtзсьttоТ MicbKoi' l)ади (I{иj'rзсьrсоТ плiсьtсоt' l1ep)(atl]IIoi' aдMirric,r,parri)')
вiдt 21 rlютого 2019 року JV! З/l9lIV (2), rзлr,r,яг з гIротоколу засi7lаI.Iljrl Ilаiуtссltзсl-
п,tетоДtачtlоТ радlи КиТвсьt<ого 1rаукоRо-]\,{етодиLllIого целlтру llo tlхоlэtltti,
]]ecl'al]pitItiT'r:a i]14Kop}.Ic,I,aIIl{l() II11lчt'lI,гоIс ic,i,ttpiT, I{уJII),гури iзаt,rоrзi:tlI1.Iх,герLl,rорiii
Bi.rl 29 березtllt 20l9 pol()/ N! ]/2

НАКАЗУIо:

1. Загtесr'и /1о l1ерелilсi, об'сltt,itз ]tyJ]ь],чрl]оl' сilаiдItlиtiи N.,1. Кисlза саltлrбr,
riicl,ttY fillдiвс.lri;ll()],() ;tir{lllirll,tttita (D.(). z\.ltt,ilt,ttt,tItil, в lrrtiй Ilр())i(иl]tlIз tliittlп,tr.tii
архi,r,еlt,гор il.Ф. A:tt,otlltttl) ll{o роз,гаI]Iоl]tltIzi за аI(ресоIо: NI. liиl'в,
iIlеlзчеtrItiвсьrtиr,i pailorl, I]yJl. О. [-olt.tiiptt,74 - l]yJI. Гоt,о.ltiвсьlitI, 2, зi]зLti.t,tеttсll r

лода}тку, rrlo додасться.
2, Визгtа,lити, шо оригitllt.llt,гtt,rй пpI,INIi1,1гtl.tl< об.;tiltовоТ доttl,п,lеt,t,rаrtil' tta об'с,tсl

I(1;rl','''ro''u''' c]ll{lr{llll1tIlI збсрii,iiс,l,LL]Ii ), /tcrlap,r,a,r,rcrr,гi Oxol]olIII li\.,]1,I\ |]llt i

СГIаlllrlини викоI]авLIого opl,aнy КиiвсьttоТ Micbt<clT радtи (KraTrlcbKol'п,tic:l,tctll'

лер)кавI-IоТ адпr i rr icтpa цiТ),



3. Устагlовi <К1,1Тrзський tt,га r]иKopLIc.гaгItllo lIА]i4'rI.гоIt
l]иl(онаl]LIого opr.a11{)/ ItиТtзсt,tсоl'
адмiьriсr,раiriТ):

аУКО1]О-Х/]е,гоl(иI{IILIЙ rtОгi,Гр гIо охOporti, ресr.аiзраrtii'
1с,гор ll,

л,r ic brcoT

I(уJII),гурI] l зtlповl,цI-Iих

рill{и (Киiвсt,rсоj' плiсьrtоТ

,t,ер1.1,гор 
iйt>>

дерitlа tз t lcl l'

З,1, 11ривес,гLI )/ вiztповiлr-tiсr,ь J-lo цьог., 1-Iаксlзу об:liкову J(окумсгI-гаt{itсl lt;t
об'сttт, I]изнаtIеLrий п1,11цlом 1 ;

З,2, lJt,tеСТИ ВiДrlОВiДГti ЗП,tittt,t до ileperriKy об'сктiв кульl.ур}rот спаiIrцt.lltиjvl Кисва,t, яtсt,tli розмilLlеIтит,l IIil оr]2iцiйlrrсlплч веб-сай,гi /{епартап,{енту oxopolII1
I(уJIьтурноI сttадш{иl]I{ виi(оI{tlвr{ого органу КиТвськоТ MicbKoj ра/lи (i(иi'rзсьrtоТ
пцiсьtсоТ 7]e|))I(EBLIol'it.l(MiHicTpariii')-,.a у 30-ziеrlгlrай c.r,poic поiнсРорп{ува.гLj I]ласitt.ltсitз
LII"lx Об'еtС'riВ абО VПОВ1I()t]Li)](егiих IIиl\4I4 np.uпir, (ооiб) np,l l,х обов,rt:]l(tl
BililroBi,ц,t]o,/(() За]Itоlt,t, Ytcpailt1.1 <<11po oxol]olr), rtyrlb,r.yplloi'cпa;lIIlI,1lIl.])).

4. КогrтроJII) За l]I,II(OLlalIJIlrI]\4 Ilього 1-IаI(аз\, заJII,IIIIаIо за собоtо,

/_{ирсrст,ор олександр i-IИКоРЯК
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витяг з протоколу Nь 3/2

засiдання Науково-методичноТ ради
при КиТвсъкому науково-методичному центрi по oxopoHi,

реставрацii та використанню пам'яток icTopii,
культури i заповiдних територiй

м. КиIв

Присутнi члени Науково-методичноi ради:

29 березня 2019 року

Т.В. Загорулько, Г.М. Савчук, А.О. Горькова, М.В. Ёиноградова,

0.I. Косаревський, М,Б. Котовська, С.В. Мала, Л.С. Мiрошниченко,
I.B. TapyTiHoBa, Шулешко I.B, Л.С, CaBocTiHa, М.Б. Кальницький.

Запрошенi: О.В.Тимченко, М.О. Федорин.

Головуючий : Т.В. Загорулько
Секретар: А.О. Горькова

Порядок денний:
2. Розгляд облiковоi документацii (облiковоТ картки)

Перелiку об'сктiв культурноi спадщини (щойно
<Садиби>> по вул. Гончара, 74-Гоголiвська, 2а.

щодо включення до
виявлених об'сктiв)

2. Слухали: доповiдь I.B. TapyTiHoBoT щодо включення до Перелiку об'сктiв
культурноТ спадщини (щойно виявлених об'сктiв) <<Садиби MicbKoT

булiвельного пiдрядчика Ф.О. Альошина, в якiй проживав вiдомий apxiTeKTop
П.Ф. Альошин)) по вул. Гончара 74*Гоголiвська,2а.

Висryпили: Т.В. Загорулько, 0.I. Косаревський, Г.М. Савчук,
Л.€. Мiрошниченко, М.Б. Кальницький, М.В. Виноградова, I.B. Шулешко.

2. Вирiшили: Рекомендувати об'ект <Садибу MicbKy булiвельного пiдрядчика
Ф.О. Альошина, в якiй проживав вiдомий apxiTeкTop П.Ф. Альошин)), яка

розташована по вул. Гончара, 74-Гоголiвська 2а в Киевi до включення до
Перелiку об'сктiвkулътурноТ опадщини (щойно виявлених об'сктiв) за видом
apxiTeKTypa, мiстобулування, iсторiя як такий, що вiдповiдас критерiям,
передбаченим п. '8 (об'скти культурноТ спадщини мiсцевого значення)
Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 14.09.201б J\Ъ 626 <Про внесення
змiн до Порядrqу визначення категорiй памОяток для занесення об'сктiв
культурноi спадщини до Щержавного ресстру нерухомих пам'яток УкраТни>

"'^ il.jJ;;lX' * ,]'i?;r" чurаrтичними елементами, ,u"o"*, яким обоскт
набувае культурноi цiнностi :



1. Мiсце розташування садиби та iT композиЦiЙна роль в забудовi вулиць
о.гончара та Гоголiвськоi (оадиба е цiкавим прикладом iсторичного
домоволодiння, яке виходило двома фронтами на червонi л;нiт двох
вулиць, ElJIe не було нарiжним).

2. РозпЛанув€tлъна та об'смно-просторова конфiгурацiя плану в iсторично
lснуючих параметрах i габаритах.

з. Iсторична забудова садиби (три будинки), яка вiдображас розвиток
киiвського ломобулiвництва кiнця XIX початку хХ столiття,
демонструе змlну архlтектурноi стилiстики забудови Кисва В цей
перiод.

4. Садиба пов'язана з життям родини apxiTeKTopa п.Ф. Алъошина та з
його професiйною дiяльнiстю.
Предмет охорони наявний. Визначенi якостi об'скту та його збереженi

автентичнi елементи можуть бути визначенi предметом охорони.
Голосува н ня :(за) - одноголосно.

Голова Науково-методичноТ Ради

Секретар

Тетяна ЗАГоРУЛЬКо

Анастасiя ГоРЬКоВА
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виконАвчIй оргАн киiвськоi MIcbKoi рдм
1кИв ськА MIcbKA дЕржАвнА АдмIшстрдфя)

дЕпАртАмЕнт охорони культурноi спАдIцини
вул, Спаська,12,м, Киiв, 04070, тел.: (044) 425-з0-25

у 42475зll

КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА

витяг з протоколу J\& 3/19/Iv (2)
засiдання КонсультативноI ради

з питань охорони культурноТ спадщини

м. Киiв
Присутнi члени Консультативноi ради:

21 лютого 2019 року

О,Никоряк, С,Гqх;gо, Т.Загорулрко, Г.ЩуховИчний, Н.Тупчiенко, В.Казимiрський,Ю,Лосицький, О.Марченко, i.Нiкiфоро"u,'' о.РоманчеЕко) M.BixapcB, М.Сагайдак,
О.Кравченко, В.Баранов, Б.Кожушко, Л.liI..r"n.HKo, fl.Шрамченко.
Пр_исутнi: С.!удин, О.Шевчук, Т.ГужвинскаJI, О.Малов, В.Воробйов, о.Колсснiков,
М.Колеснiков, I.Шерлешко, I.Пасько, О.Мокроусова.
Головуючий: С.Грузло

Вiдповiдальний секретар: Н.Тупчiснко

IV. Слухали: питання стосовно облiковоi документацiТ:2, ДОПОВiДЬ О.МОКРОУСОВОI по облiковiй картцi на садибу Федота дльошина повул, О,Гончара, 74-вул. Гоголiвськitц, 2-А дп" Ъu*..ення до перелiку щойцо виявлених
об'ектiВ культурнОi спадщИни м. Киева з под€UIьшим поданням ij до flержавного ресструнерухомих пам'яток Украiни

вирiшили: вiдповiдно дq Закону Украiни <про охорOну культурнот спадщини)), постанови
КабiНеТУ MiHicTPiB УКРаiЪИ КПорядок визначеЕн" пur..Ьрiй ,ruй;пток для занесення об,екта
КУЛЬТУРНОi СПаДЩИНИ ДО ЩеРЖавного ресстру нерухомих пам'яток украiни> вiд 27.|у2001Ns 1760 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраlЪи вiд 14.09.2016 Jф 629), наказу
MiHicTepcTBa кульТури УкраiЪи <Про .ur".рд*.rп" iIорядку облiку об'ектiв пупьтурноi
спаДщини)) вiд 11.03.201З'J\Ь 158 пiдтрrЙчr" пропозицiю КНМЦ щодо вн9сення до
.Державного ресстру нерухомих пам'ятък Украiни вищевкtЁаних об'сктiв культурноТ
спадщини
Погодитись iз критерiями, визначеними у витягу з протоколу JYg l0i1 вiд 02.I2.20lб
ЗаСiДаННЯ НаУКОВО-МеТОДИЧНОi Ради при КиiЪському науково-методичному центрi поoxopoHi, реставрацiТ та Використанню пам'яток ioTopii, nynrbyp" i заповiдних територiй, та
рекомендувати зtвначену облiкову документацiю для нада"ru, .у встановленому
законодавством порядку, на розглял MiHicTepcTBa культури УкраiЪи.

Голосування: ((за)) - (одноголосно))

в iдповi па_пьний секпетяп
,as/ ,/

,-сА -l; ,у, т r т--* -: _ .._


