
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 Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 18.10.2018 № 541/01-005/001 та рекомендацій Експертної 
комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до 
Державного реєстру нерухомих пам’яток України (протокол від 10.04.2019 № 
3/19) 
НАКАЗУЮ:

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

2. Органу охорони культурної спадщини Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації:

1) поінформувати власників пам’яток 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;

3) забезпечити формування облікових справ на пам'ятки культурної 
спадщини у паперовій та електронній формах.
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3.  До прийняття рішення в установленому порядку про визначення меж 
території і режимів використання пам’яток культурної спадщини у Івано-
Франківській області згідно з переліком, викладеним у додатку:

1) межі території визначаються відповідно до абзацу другого пункту 12 
Розділу IV Порядку обліку культурної спадщини, затвердженого наказом 
Міністерства культури України 11.03.2013  № 158 (у редакції наказу 
Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2013 р. за № 
528/23060;

2) режим використання встановлюється відповідно до рекомендованих в 
обліковій документації режимів використання.

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне 
управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини.

Т.в.о. Міністра культури, 
молоді та спорту України                                                       Світлана ФОМЕНКО

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-19#n24


 

                                                                                                                                                                                                Додаток  

                                       до наказу МКМС 

                           від__________№_1638____ 

 

Перелік об'єктів культурної спадщини у Івано-Франківській 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. Галич    

1.  Церква Св. Дмитра 1831 р. вул. Вітовського Пам’ятка 

архітектури 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

від 05.02.2019 № 13-Од 

1380-ІФ 

2.  Єврейське кладовище XVIII- початок 

XIX ст. 

вул. Замкова Пам’ятка 

історії 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

від 05.02.2019 № 13-Од 

1381-ІФ 

3.  Металевий міст  1910-1912 рр. Майдан Різдва- вул. 

Львівська 

Пам’ятка 

архітектури 

Розпорядження 

представника 

Президента України від 

23.03.1994 р. № 77 

1382-ІФ 

4.  Могила нотаріуса, 

громадсько-культурного 

і політичного діяча Лева 

Гузара 

26.12.1858 р.- 

29.07.1923 р. 

Цивільне кладовище на 

Галич - Горі 

Пам’ятка 

історії 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

1383-ІФ 



від 05.02.2019 № 13-Од 

   Галицький район    

   с. Крилос    

5.  Житловий будинок з 

Опілля 

середина XIX ст. вул. Галицька Пам’ятка 

архітектури 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

від 05.02.2019 № 13-Од 

1384-ІФ 

6.  Церква Всіх Святих 1946 р. урочище «Прокаліів сад» Пам’ятка 

архітектури 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

від 05.02.2019 № 13-Од 

1385-ІФ 

7.  Гуцульська гражда кінець XIX ст. вул. Галицька Пам’ятка 

архітектури 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

від 05.02.2019 № 13-Од 

1386-ІФ 

8.  Олійня кінець XIX ст. урочище «Прокаліів сад» Пам’ятка 

архітектури 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

від 05.02.2019 № 13-Од 

1387-ІФ 

9.  Кузня кінець XIX ст. урочище «Прокаліів сад» Пам’ятка 

архітектури 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій Івано-

1388-ІФ 



Франківської обласної 

державної адміністрації 

від 05.02.2019 № 13-Од 

10.  Городище Крилос XV XII-XIII ст. урочище «Штепанівка» Пам’ятка 

археології 

Рішення облвиконкому  

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації від 

24.01.1989 № 9 

1389-ІФ 

11.  Поселення і городище 

Крилос X 

XII-XIII ст. урочище «Юрієвське» Пам’ятка 

археології 

Рішення облвиконкому  

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації від 

24.01.1989 № 9 

1390-ІФ 

   с. Комарів    

12.  Церква Вознесіння 

Господнього  

1806 р. вул. Ворони Пам’ятка 

архітектури 

Рішення облвиконкому  

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації від 

18.06.1991 р. № 112 

1391-ІФ 

   с. Залуква    

13.  Городище  Гробиська I XII-XIII ст. на території північно-

західної частини села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення облвиконкому  

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації від 

24.01.1989 № 9 

1392-ІФ 

14.  Городище  Гробиська III XII-XIII ст. урочище «Радеча» Пам’ятка 

археології 

Рішення облвиконкому  

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації від 

24.01.1989 № 9 

1393-ІФ 

15.  Поселення Залуква V XII-XIII ст. На території східної 

частини села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення облвиконкому  

Івано-Франківської 

обласної державної 

адміністрації від 

24.01.1989 № 9 

1394-ІФ 



   Тисменицький район    

16.  Церква Св. 

Архистратига Михайла 

1819 р. с. Козино Пам’ятка 

архітектури 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

від 05.02.2019 № 13-Од 

1395-ІФ 

 

 


