
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

від ____________ 20__ р.         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", Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого 
наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 № 158 (у редакції 
наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 р. № 501) 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2019 р. за № 
947/33912, в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство 
культури, молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2019  № 855, на підставі подання Управління 
культури, національностей та релігій Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації від 13.11.2019 № 2356/0/161-19, подання Управління культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської 
обласної державної адміністрації від 28.05.2019 № 01-12/2102, подань 
Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної 
державної адміністрації від 03.04.2017 № 16-701, від 22.01.2019 №16-156/0/2-
19, від 22.01.2019 № 16-181/0/2-19, від 22.01.2019 № 16-152/0/2-19, 
від 19.02.2019 № 16-432/0/2-19, на підставі рекомендацій Експертної комісії з 
розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України (протоколи від 08.08.2018 № 5/18, від 
06.03.2019 № 2/19, від 19.06.2019 № 4/19, від 02.10.2019 № 5/19, від 19.12.2019 
№ 6/19) 
НАКАЗУЮ:

1. Занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 
категорією місцевого значення пам’ятки культурної спадщини у Одеській 
області згідно з переліком, викладеним у додатку 1.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-19#n24
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2. Занести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 
категорією місцевого значення пам’ятки культурної спадщини у Львівській 
області згідно з переліком, викладеним у додатку 2.

3. Відмовити в занесенні до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України пам’ятки археології місцевого значення у Дніпропетровській області 
згідно з переліком, викладеним у додатку 3. 

4. Органам охорони культурної спадщини обласних державних 
адміністрацій:

1) поінформувати власників об’єктів культурної спадщини або 
уповноважені ними органи про занесення об’єктів культурної спадщини до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

2) протягом 2020 року забезпечити приведення облікової документації на 
пам’ятки, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, у 
відповідність до цього наказу. 

5.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра з питань європейської інтеграції С. В. Фоменко.

Міністр культури, молоді 
та спорту України                                           Володимир  БОРОДЯНСЬКИЙ



                                                                                                                                                                                       Додаток 2 

                                       до наказу Міністерства 

                                          культури, молоді  

                                             та спорту України 

                           _______________ 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини у Львівській області, 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 

Охоронний №  

   м. Львів    

1.  Житловий будинок 1936 р. вул. Грабовського, 6а Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Львівського 

обласного виконавчого 

комітету від 17.07.1990 р. 

№ 227 

2993-Лв 

2.  Будинок громади 

менонітів (Вілла 

Годовського) 

1888, 1925 рр. вул. Костя Левицького, 23 Пам’ятка 

архітектури, 

історії 

Наказ Департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації 

від 25.03.2017 № 13/1-ос 

2988-Лв 

3.  Житловий будинок 1910 р. вул. Кучера, 15 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Львівського 

обласного виконавчого 

комітету від 22.11.1988 

р.№ 393 

2994 Лв 

4.  Житловий будинок 1906р. вул. Магазинова, 3 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Львівського 

обласного виконавчого 

комітету від 21.05.1991 р. 

№ 280 

2995-Лв 

5.  Вілла (житловий 

будинок) 

30-ті роки XX ст. вул. Мучна, 50 Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Львівського 

обласного виконавчого 

комітету від 15.04.1994 р. 

№ 374 

2996-Лв 
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6.  Житловий будинок початок XX ст. вул. Генерала М. 

Тарнавського, 35 

Пам’ятка 

архітектури 

Рішення Львівського 

обласного виконавчого 

комітету від 17.07.1990 р. 

№ 227 

2997-Лв 

   м. Городок    

7.  Будинок школи-

гімназії 

початок XX ст. вул. Львівська, 7 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

2998-Лв 

8.  Будинок жіночої 

гімназії та 

католицький дім 

1896 р., 1930-ті 

рр. 

вул. Леся Мартовича, 1 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

2999-Лв 

9.  Житловий будинок початок XX ст. майдан Гайдамаків, 4 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

3000-Лв 

10.  Народний дім XVII-XVIII ст., 

початок XX ст., 

1960-ті рр. 

(перебудова) 

майдан Гайдамаків, 5 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

3001-Лв 
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11.  Ратуша 1832 р. майдан Гайдамаків, 6 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

3002-Лв 

12.  Житловий будинок Початок 30-тих 

рр. XX ст.  

майдан Гайдамаків, 13 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

3003-Лв 

13.  Житловий будинок XVIII-XIX ст. майдан Гайдамаків, 27 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

3004-Лв 

14.  Житловий будинок XVII-XVIII ст., 

друга половина  

XIX ст. 

майдан Гайдамаків, 28 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

3005-Лв 

15.  Будинок староства 1893 р. майдан Гайдамаків, 30  

(вул. Львівська, 1) 

Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

3006-Лв 
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16.  Будинок повітового 

суду 

1903 р. вул. Б. Хмельницького, 2 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2018  

№ 04-ос 

3007-Лв 

17.  Братська могила воїнів 

УПА 

12.09.1945 р., 

1990 р., 

01.11.2007 р. 

вул. Січових Стрільців, 

міський цвинтар 

Пам’ятка 

історії 

Наказ відділу охорони 

культурної спадщини та 

культурних цінностей 

Львівської обласної 

державної адміністрації від 

13.08.2014  

№ 10 

3008-Лв 

18.  Меморіальний 

комплекс жертвам 

більшовицького 

терору 

19444-1947 рр., 

2000-2001 рр., 

2007 р., 2012 р. 

вул. Січових Стрільців, 

міський цвинтар 

Пам’ятка 

історії 

Наказ відділу охорони 

культурної спадщини та 

культурних цінностей 

Львівської обласної 

державної адміністрації від 

13.08.2014  

№ 10 

3009-Лв 

19.  Місце загибелі воїнів 

УПА 

12.02.1949 р., 

12.02.1992 р.,  

2012 р. 

вул. Заставська, північна 

околиця міста 

Пам’ятка 

історії 

Наказ відділу охорони 

культурної спадщини та 

культурних цінностей 

Львівської обласної 

державної адміністрації від 

13.08.2014  

№ 10 

3010-Лв 

   Городоцький район    

   м. Комарно    
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20.  Братська могила воїнів 

УПА 

1940-ті рр., 

09.12.2012 р. 

північна околиця міста, 

міський цвинтар 

Пам’ятка 

історії 

Наказ відділу охорони 

культурної спадщини та 

культурних цінностей 

Львівської обласної 

державної адміністрації від 

13.08.2014  

№ 10 

3011-Лв 

   с. Тулиголове    

21.  Місце загибелі бійців 

самооборонного  

медпункту УПА 

26.02.1946 р., 

08.11.2012 р. 

західна околиця села, вул. 

Весела 

Пам’ятка 

історії 

Наказ відділу охорони 

культурної спадщини та 

культурних цінностей 

Львівської обласної 

державної адміністрації від 

13.08.2014  

№ 10 

3012-Лв 

   с. Тершаків    

22.  Братська могила воїнів 

УСС та воїнів УПА 

20.06.1948 р.,  

1986 р., 2000 р. 

північно-західна околиця 

села, сільський цвинтар 

Пам’ятка 

історії 

Наказ відділу охорони 

культурної спадщини та 

культурних цінностей 

Львівської обласної 

державної адміністрації від 

13.08.2014  

№ 10 

3013-Лв 

   Старосамбірський район    

   смт Нижанковичі    

23.  Палац кінець XIX ст. вул. Т. Шевченка, 63 Пам’ятка 

архітектури 

Наказ департаменту 

архітектури та розвитку 

містобудування Львівської 

3014-Лв 
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обласної державної 

адміністрації від 

10.01.2019  

№ 05-ос 

 


