
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 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", враховуючи рішення засідання Експертної комісії з розгляду 
питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України (протокол від 07.11.2018 № 7/18), розділ IX 
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 року за № 947/33912, в межах 
повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури та 
інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, на підставі листа 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 05.10.2018 
№ 1956/0/161-18
НАКАЗУЮ:

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

2. Органу охорони культурної спадщини Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації:

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. 

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
головного управління охорони культурної спадщини Директорату культурної 
спадщини НЕЧИПОРЕНКО Ю.В. 

Т. в. о. Міністра                                                    Світлана ФОМЕНКО

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-19#n24
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                                                                                                                                                                                                               Додаток до наказу МКІП 

від___________№_______ 
 

 
Перелік об'єктів культурної спадщини в Дніпропетровської області, що заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення 

 

№ 

з/п 
Назва об’єкта 

Датування 

Місцезнаходження 
Вид 

об’єкта 

№ та дата 

рішення про 

взяття під охорону 

Присвоєний 

новий  

охоронний 

№ 

Павлоградський район 

Межиріцька сільська територіальна громада 

с. Булахівка 

1.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північний схід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

дороги Булахівка – Кочережки 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2521-Дп 

2.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 
2,5 км на північний схід від 

центру села, в заплаві р. Вовчої 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2522-Дп 

 
Могильник курганний 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, 0,1 км на захід від р. 

Вовчої, в заплаві 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2523-Дп 

3.  Курган №  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, 0,1 км на захід від р. 

Вовчої, в заплаві; 0,04 км на 

північ від кургану №2523-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2523/1-Дп 
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4.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, 0,1 км на захід від р. 

Вовчої, в заплаві; домінуючий 

курган у могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2523/2-Дп 

5.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, 0,1 км на захід від р. 

Вовчої, в заплаві; на заході 

змикається краєм поли насипу з 

курганом №2523-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2523/3-Дп 

6.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, 0,1 км на захід від р. 

Вовчої, в заплаві; 0,04 км на 

південний схід від кургану 

№2523-2, 0,03 км на північний 

захід від кургану №2523-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2523/4-Дп 

7.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, 0,1 км на захід від р. 

Вовчої, в заплаві; 0,11 км на 

південний схід від кургану 

№2523-2, на сході злитий 

насипом з курганом №2523-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2523/5-Дп 

8.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, 0,1 км на захід від р. 

Вовчої, в заплаві; на заході 

злитий насипом з курганом 

№2523-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2523/6-Дп 

9.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, 0,1 км на захід від р. 

Вовчої, в заплаві; 0,05 км на 

південь від кургану №2523-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2523/7-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від 

центру села, 0,5 км на північ від 

меліораційного басейну 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2524-Дп 
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10.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від 

центру села, 0,5 км на північ від 

меліораційного басейну; 0,13 км 

на північний захід від кургану 

№2524-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2524/1-Дп 

11.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від 

центру села, 0,5 км на північ від 

меліораційного басейну; 0,05 км 

на захід від кургану №2524-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2524/2-Дп 

12.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від 

центру села, 0,5 км на північ від 

меліораційного басейну; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2524/3-Дп 

13.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від 

центру села, 0,5 км на північ від 

меліораційного басейну; 0,03 км 

на південь від кургану №2524-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2524/4-Дп 

14.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний схід від 

центру села, в заплаві р. Вовчої, 

0,5 км на захід від 

меліораційного басейну, 0,1 км 

на північ від ферми 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2525-Дп 

15.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 
1,7 км на схід від центру села, 

0,5 км на південь від ферми 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2526-Дп 
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Курганна група  

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

4,5 км на схід від центру села, 

0,2 км на південь від р.Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2527-Дп 

16.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4,5 км на схід від центру села, 

0,2 км на південь від р.Вовча; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2527/1-Дп 

17.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4,5 км на схід від центру села, 

0,2 км на південь від р.Вовча; на 

півночі змикається краєм поли 

насипу з курганом №2527-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2527/2-Дп 

18.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, в заплаві р. Вовчої, 

західніше дороги Булахівка – 

Кочережки 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2528-Дп 

 
Курганна група  

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

південно-східна околиця села, на 

кладовищі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2529-Дп 

19.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

південно-східна околиця села, на 

кладовищі; домінуючий курган у 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2529/1-Дп 

20.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

південно-східна околиця села, на 

кладовищі; 0,15 км на південь 

від кургану №2529-1, 0,01 км на 

захід від кургану №2529-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2529/2-Дп 
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21.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

південно-східна околиця села, на 

кладовищі; 0,15 км на південь 

від кургану №2529-1, 0,01 км на 

схід від кургану №2529-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2529/3-Дп 

 
Могильник курганний 

 «Циганська могила» 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530-Дп 

22.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; 0,2 км на північний 

схід від кургану №2530-10, 0,05 

км на захід від кургану №2530-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/1-Дп 

23.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; 0,06 км на північ 

від кургану №2530-3, 0,05 км на 

схід від кургану №2530-1 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/2-Дп 

24.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; 0,08 км на 

північний схід від кургану 

№2530-4, 0,06 км на південь від 

кургану №2530-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/3-Дп 

25.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; 0,05 км на 

північний схід від кургану 

№2530-7, 0,05 км на північний 

захід від кургану №2530-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/4-Дп 

26.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; 0,05 км на 

південний схід від кургану 

№2530-4, 0,07 км на північний 

захід від кургану №2530-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/5-Дп 
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27.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; 0,2 км на схід від 

кургану №2530-10, 0,07 км на 

південний схід від кургану 

№2530-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/6-Дп 

28.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; на заході злитий 

насипом з курганом №2530-8 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/7-Дп 

29.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; на сході злитий 

насипом з курганом №2530-7, на 

заході злитий насипом з 

курганом №2530-9 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/8-Дп 

30.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села, 0,01 км на схід від 

кургану №2530-10, на сході 

злитий насипом з курганом 

№2530-8 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/9-Дп 

31.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; домінуючий 

курган у могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/10-Дп 

32.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села, 0,01 км на 

північний захід від кургану 

№2530-10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/11-Дп 

33.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,2 км на південний схід від 

центру села, на південній 

околиці села; 0,07 км на південь 

від кургану №2530-10 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2530/12-Дп 
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Могильник курганний 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на захід від центру села, 

0,8 км на північ від залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2531-Дп 

34.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на захід від центру села, 

0,8 км на північ від залізниці; 

0,05 км на північ від кургану 

№2531-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2531/1-Дп 

35.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на захід від центру села, 

0,8 км на північ від залізниці; 

0,05 км на південь від кургану 

№2531-1, 0,08 км на північний 

захід від кургану №2531-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2531/2-Дп 

36.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на захід від центру села, 

0,8 км на північ від залізниці; 

0,08 км на південний схід від 

кургану №2531-2, 0,08 км на 

північний захід від кургану 

№2531-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2531/3-Дп 

37.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на захід від центру села, 

0,8 км на північ від залізниці; 

0,08 км на південний схід від 

кургану №2531-3, 0,06 км на 

південний захід від кургану 

№2531-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2531/4-Дп 
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38.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на захід від центру села, 

0,8 км на північ від залізниці; 

0,06 км на північний схід від 

кургану №2531-4, 0,05 км на 

захід від кургану №2531-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2531/5-Дп 

39.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на захід від центру села, 

0,8 км на північ від залізниці; 

0,05 км на схід від кургану 

№2531-5, 0,05 км на захід від 

кургану №2531-7 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2531/6-Дп 

40.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на захід від центру села, 

0,8 км на північ від залізниці; 

0,05 км на схід від кургану 

№2531-6, 0,07 км на захід від 

кургану №2531-8 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2531/7-Дп 

41.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на захід від центру села, 

0,8 км на північ від залізниці; 

домінуючий курган у 

могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2531/8-Дп 

 
Могильник курганний 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,5 

км на північ від залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2532-Дп 
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42.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,5 

км на північ від залізниці; 0,1 км 

на північний захід від кургану 

№2532-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2532/1-Дп 

43.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,5 

км на північ від залізниці; 0,1 км 

на північний схід від кургану 

№2532-4, на сході змикається 

краями насипу з курганом 

№2532-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2532/2-Дп 

44.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,5 

км на північ від залізниці; на 

заході змикається краями насипу 

з курганом №2532-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2532/3-Дп 

45.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села; 0,5 

км на північ від залізниці; 

домінуючий курган у 

могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2532/4-Дп 

46.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на захід від центру села, 0,5 

км на північ від залізниці; 0,17 

км на південний захід від 

кургану №2532-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2532/5-Дп 
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Могильник курганний 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний схід від центру 

села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2533-Дп 

47.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний схід від 

центру села; 0,1 км на північ від 

кургану №2533-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2533/1-Дп 

48.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний схід від 

центру села; 0,04 км на захід від 

кургану №2533-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2533/2-Дп 

49.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний схід від 

центру села; 0,04 км на схід від 

кургану №2533-2, злитий 

насипами на північному сході з 

курганом №2533-4 та на сході з 

курганом №2533-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2533/3-Дп 

50.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний схід від 

центру села; на сході змикається 

краєм насипу з курганом №2533-

6, злитий насипами на півдні з 

курганом №2533-5 та на 

південному заході з курганом 

№2533-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2533/4-Дп 
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51.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний схід від 

центру села; на сході змикається 

краєм насипу з курганом №2533-

6, злитий насипами на півночі з 

курганом №2533-4 та на заході з 

курганом №2533-3  

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2533/5-Дп 

52.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний схід від 

центру села; домінуючий курган 

у могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2533/6-Дп 

53.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний схід від 

центру села; 0,08 км на 

південний схід від кургану 

№2533-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2533/7-Дп 

 
Могильник курганний 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2534-Дп 

54.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від 

центру села; 0,13 км на 

північний захід від кургану 

№2534-2 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2534/1-Дп 
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55.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від 

центру села; 0,13 км на 

південний схід від кургану 

№2534-1, 0,08 км на захід від 

кургану №2534-3 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2534/2-Дп 

56.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від 

центру села; 0,08 км на схід від 

кургану №2534-2, 0,09 км на 

північ від кургану №2534-7 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2534/3-Дп 

57.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від 

центру села; 0,12 км на захід від 

кургану №2534-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2534/4-Дп 

58.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від 

центру села; 0,03 км на 

південний захід від кургану 

№2534-6, 0,12 км на схід від 

кургану №2534-4 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2534/5-Дп 

59.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від 

центру села; 0,08 км на 

південний захід від кургану 

№2534-7, 0,03 км на північний 

схід від кургану №2534-5 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2534/6-Дп 
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60.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на північний захід від 

центру села; 0,09 км на південь 

від кургану №2534-3, 0,08 км на 

північний схід від кургану 

№2534-6 

Пам’ятка 

археології 

Рішення 

Дніпропетровського 

обласного 

виконавчого комітету 

від 16.04.1987 № 180 

2534/7-Дп 

 
Могильник курганний 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру 

села, 0,25 км на схід від дороги 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7029-Дп 

61.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру 

села, 0,25 км на схід від дороги; 

0,05 км на північний схід від 

кургану №7029-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7029/1-Дп 

62.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру 

села, 0,25 км на схід від дороги; 

0,05 км на південний захід від 

кургану №7029-1,  0,04 км на 

північний схід від кургану 

№7029-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7029/2-Дп 

63.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру 

села, 0,25 км на схід від дороги; 

0,15 км на північний схід від 

кургану №7029-4, 0,04 км на 

південний захід від кургану 

№7029-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7029/3-Дп 
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64.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру 

села, 0,25 км на схід від дороги; 

0,15 км на південний захід від 

кургану №7029-3, 0,05 км на 

північ від кургану №7029-5 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7029/4-Дп 

65.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру 

села, 0,25 км на схід від дороги; 

домінуючий курган у 

могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7029/5-Дп 

66.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на південь від центру 

села, 0,25 км на схід від дороги; 

0,1 км на південь від кургану 

№7029-5 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7029/6-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

північна частина села, вул. 

Горького, 26 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7030-Дп 
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67.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

північна частина села, вул. 

Горького, 26; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7030/1-Дп 

68.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

північна частина села, вул. 

Горького, 26; 0,06 км на південь 

від кургану №7030-1, на півдні 

змикається краєм насипу з 

курганом №7030-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7030/2-Дп 

69.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

північна частина села, вул. 

Горького, 26; на півночі 

змикається краєм насипу з 

курганом №7030-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7030/3-Дп 
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Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від центру 

села 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7031-Дп 

70.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від 

центру села; домінуючий курган 

у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7031/1-Дп 

71.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південний схід від 

центру села; 0,12 км на 

північний схід від кургану 

№7031-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7031/2-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний схід від центру 

села 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7032-Дп 



 17 

72.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний схід від 

центру села; 0,08 км на 

північний захід від кургану 

№7032-2, 0,1 км на північний 

схід від кургану №7032-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7032/1-Дп 

73.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний схід від 

центру села; домінуючий курган 

у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7032/2-Дп 

74.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на південний схід від 

центру села; 0,13 км на захід від 

кургану №7032-2, 0,1 км на 

південний захід від кургану 

№7032-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7032/3-Дп 
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75.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 
2,75 км на південний схід від 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7034-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7035-Дп 

76.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від 

центру села; домінуючий курган 

у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7035/1-Дп 

77.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на північний захід від 

центру села; 0,12 км на схід від 

кургану №7035-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7035/2-Дп 
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Могильник курганний 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036-Дп 

78.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; 0,15 км на 

північний захід від кургану 

№7036-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/1-Дп 

79.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; на сході змикається 

краєм насипу з курганом №7036-

3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/2-Дп 

80.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; домінуючий курган 

у могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/3-Дп 
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81.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; 0,18 км на 

південний захід від кургану 

№7036-3, 0,09 км на захід від 

кургану №7036-5 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/4-Дп 

82.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; 0,14 км на південь 

від кургану №7036-3, 0,09 км на 

схід від кургану №7036-4, 0,09 

км на захід від кургану №7036-7 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/5-Дп 

83.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; 0,03 км на південь 

від кургану №7036-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/6-Дп 
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84.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; 0,15 км на 

південний захід від кургану 

№7036-3, 0,09 км на схід від 

кургану №7036-5 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/7-Дп 

85.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; 0,15 км на схід від 

кургану №7036-3, на півночі 

змикається насипом з курганом 

№7036-9 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/8-Дп 

86.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; 0,15 км на схід від 

кургану №7036-3, на півдні 

змикається насипом з курганом 

№7036-8 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/9-Дп 

87.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; 0,04 км на схід від 

курганів №№7036-8 та 7036-9, 

0,05 км на захід від кургану 

№7036-11 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/10-Дп 
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88.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

ур. Круглик; 0,05 км на схід від 

кургану №7036-10 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7036/11-Дп 

89.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

4,25 км на південний захід від 

центру села, 0,5 км на північ від 

залізниці, в лісосмузі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7037-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 

0,25 км на захід від ур. Круглик 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7038-Дп 

90.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 

0,25 км на захід від ур. Круглик; 

0,1 км на північний захід від 

кургану №7038-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7038/1-Дп 
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91.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 

0,25 км на захід від ур. Круглик; 

на південному заході змикається 

насипом з курганом №7038-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7038/2-Дп 

92.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 

0,25 км на захід від ур. Круглик; 

на північному сході змикається 

насипом з курганом №7038-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7038/3-Дп 

93.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на захід від центру села, 

0,25 км на захід від ур. Круглик; 

0,03 км на південний схід від 

кургану №7038-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7038/4-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний захід від 

центру села, 0,5 км на північ від 

ур. Круглик 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7039-Дп 
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94.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний захід від 

центру села, 0,5 км на північ від 

ур. Круглик; 0,08 км на північ 

від кургану №7039-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7039/1-Дп 

95.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний захід від 

центру села, 0,5 км на північ від 

ур. Круглик; домінуючий курган 

у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7039/2-Дп 

96.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7040-Дп 
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Могильник курганний 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села, розтягнуті 

ланцюжком з півдня до півночі 

протягом 0,75 км 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041-Дп 

97.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,1 км на північний 

схід від кургану №7041-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/1-Дп 

98.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,1 км на південний 

захід від кургану №7041-1, на 

південному заході змикається 

краєм насипу з курганом №7041-

3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/2-Дп 



 26 

99.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,13 км на 

північний схід від кургану 

№7041-7, на північному сході 

змикається краєм насипу з 

курганом №7041-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/3-Дп 

100.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; на північному сході 

змикається насипом з курганом 

№7041-5 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/4-Дп 

101.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; на південному 

заході змикається насипом з 

курганом №7041-4, на 

північному сході змикається 

насипом з курганом №7041-6 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/5-Дп 
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102.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; на північному сході 

змикається насипом з курганом 

№7041-7, на південному заході 

змикається насипом з курганом 

№7041-5 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/6-Дп 

103.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; домінуючий курган 

у могильнику курганному 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/7-Дп 

104.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,04 км на південь 

від кургану №7041-7, 0,08 км на 

північ від кургану №7041-9 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/8-Дп 
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105.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,08 км на південь 

від кургану №7041-8, 0,05 км на 

захід від кургану №7041-10, 0,05 

км на північ від кургану №7041-

11 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/9-Дп 

106.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,07 км на 

північний схід від кургану 

№7041-11, 0,05 км на схід від 

кургану №7041-9 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/10-Дп 

107.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,07 км на 

південний захід від кургану 

№7041-10, 0,05 км на південь від 

кургану №7041-9 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/11-Дп 
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108.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,07 км на південь 

від кургану №7041-11, 0,12 км на 

північ від кургану №7041-13 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/12-Дп 

109.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,12 км на південь 

від кургану №7041-12, 0,12 км на 

північ від кургану №7041-14 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/13-Дп 

110.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села; 0,12 км на південь 

від кургану №7041-13 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7041/14-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

балки та 0,5 км на північ від 

залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7042-Дп 
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111.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

балки та 0,5 км на північ від 

залізниці; у лісосмузі, 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7042/1-Дп 

112.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

балки та 0,5 км на північ від 

залізниці; 0,07 км на південний 

схід від кургану №7042-1, 0,04 

км на північ від кургану №7042-

3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7042/2-Дп 

113.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на південний захід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

балки та 0,5 км на північ від 

залізниці; 0,04 км на південь від 

кургану №7042-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7042/3-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,6 км на південний захід від 

центру села, 0,15 км на північ від 

залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7043-Дп 
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114.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,6 км на південний захід від 

центру села, 0,15 км на північ від 

залізниці; домінуючий курган у 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7043/1-Дп 

115.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,6 км на південний захід від 

центру села, 0,15 км на північ від 

залізниці; 0,04 км на південний 

захід від кургану №7043-1, 0,03 

км на схід від кургану №7043-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7043/2-Дп 

116.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,6 км на південний захід від 

центру села, 0,15 км на північ від 

залізниці; 0,03 км на захід від 

кургану №7043-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7043/3-Дп 
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117.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,2 км на південний захід від 

центру села, 0,5 км на схід від 

дороги, 0,4 км на північ від 

залізниці 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7045-Дп 

118.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,2 км на південь від центру 

села, між трасою Павлоград – 

Дніпро та залізницею 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7046-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,6 км на схід від центру села, 

0,1-0,15 км на північний захід від 

лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7047-Дп 

119.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,6 км на схід від центру села, 

0,15 км на північний захід від 

лісосмуги; 0,2 км на південний 

захід від кургану №7047-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7047/1-Дп 



 33 

120.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,6 км на схід від центру села, 

0,1 км на північний захід від 

лісосмуги; 0,2 км на північний 

схід від кургану №7047-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7047/2-Дп 

121.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на схід від центру села, 

0,35 км на південний схід від оз. 

Дідюкова 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7048-Дп 

122.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,2 км на схід від центру села, 

0,3 км на південь від оз. 

Дідюкова 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7049-Дп 
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Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7050-Дп 

123.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; 0,15 км на захід 

від кургану №7050-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7050/1-Дп 

124.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7050/2-Дп 
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125.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; 0,1 км на північ 

від кургану №7050-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7050/3-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2-2,5 км на схід від центру села, 

в заплаві р. Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7051-Дп 

126.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; 0,15 км на захід 

від кургану №7051-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7051/1-Дп 

127.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,2 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; 0,15 км на схід 

від кургану №7051-1, 0,15 км на 

захід від кургану №7051-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7051/2-Дп 
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128.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,4 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7051/3-Дп 

129.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; 0,12 км на 

північний схід від кургану 

№7051-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7051/4-Дп 

130.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 
2 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7052-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5-3,9 км на схід від центру 

села, в заплаві р. Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7053-Дп 
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131.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7053/1-Дп 

132.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,7 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; 0,25 км на 

північний схід від кургану 

№7053-1, 0,2 км на північний 

захід від кургану №7053-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7053/2-Дп 

133.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,9 км на схід від центру села, в 

заплаві р. Вовча; 0,2 км на 

південний схід від кургану 

№7053-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7053/3-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,9-3 км на північний схід від 

центру села, в заплаві р. Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7054-Дп 
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134.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,9 км на північний схід від 

центру села, в заплаві р. Вовча; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7054/1-Дп 

135.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, в заплаві р. Вовча; 0,1 км 

на північний схід від кургану 

№7054-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7054/2-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, в заплаві р. Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7055-Дп 

136.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, в заплаві р. Вовча; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7055/1-Дп 
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137.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, в заплаві р. Вовча; 0,05 км 

на схід від кургану №7055-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7055/2-Дп 

138.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північний схід від центру 

села, в заплаві р. Вовча; 0,15 км 

на південний схід від кургану 

№7055-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7055/3-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5-2,75 км на північний схід від 

центру села, північніше 

меліораційного басейну, в заплаві 

р. Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7056-Дп 

139.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північний схід від 

центру села, північніше 

меліораційного басейну, в 

заплаві р. Вовча; 0,25 км на захід 

від кургану №7056-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7056/1-Дп 
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140.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний схід від 

центру села, північніше 

меліораційного басейну, в 

заплаві р. Вовча; домінуючий 

курган у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7056/2-Дп 

141.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний схід від 

центру села, на лівому березі р. 

Вовча 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7057-Дп 

142.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північний схід від 

центру села, 0,07 км на схід від 

дороги Булахівка – Кочережки 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7058-Дп 
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143.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

1,8 км на північ від центру села, 

0,3 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки, в 

залісненні, під лінією 

електромереж 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7059-Дп 

144.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,5 км на північ від центру села, 

0,2 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки, 0,1 км 

на схід від озера Лиман 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7060-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північ від центру села, 

0,5 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7061-Дп 

145.  Курган ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північ від центру села, 

0,5 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки; 0,03 км 

на південний захід від кургану 

№7061-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7061/1-Дп 
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146.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північ від центру села, 

0,5 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки; на 

північному сході змикається 

краєм насипу з курганом №7061-

3, 0,03 км на північний схід від 

кургану №7061-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7061/2-Дп 

147.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північ від центру села, 

0,5 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7061/3-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75-3 км на північ від центру 

села, 0,3 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7062-Дп 

148.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3 км на північ від центру села, 

0,3 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки; 0,25 км 

на північний схід від кургану 

№7062-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7062/1-Дп 
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149.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північ від центру села, 

0,3 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки; 0,25 км 

на південний захід від кургану 

№7062-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7062/2-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25-3,5 км на північ від центру 

села, 1 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7063-Дп 

150.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північ від центру села, 

1 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7063/1-Дп 

151.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північ від центру села, 

1 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки; 0,04 км 

на схід від кургану №7063-1, 

0,06 км на південний захід від 

кургану №7063-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7063/2-Дп 
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152.   ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північ від центру села, 

1 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки; 0,06 км 

на північний схід від кургану 

№7063-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7063/3-Дп 

153.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,25 км на північ від центру села, 

1 км на захід від дороги 

Булахівка – Кочережки; 0,2 км 

на південний схід від кургану 

№7063-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7063/4-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, 0,2-0,4 км на схід 

від дороги Булахівка – 

Кочережки 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7064-Дп 

154.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, 0,25 км на схід від 

дороги Булахівка – Кочережки; 

0,1 км на північ від кургану 

№7064-3, 0,08 км на північний 

схід від кургану №7064-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7064/1-Дп 
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155.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, 0,2 км на схід від 

дороги Булахівка – Кочережки; 

0,1 км на північний захід від 

кургану №7064-3, 0,08 км на 

південний захід від кургану 

№7064-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7064/2-Дп 

156.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, 0,3 км на схід від 

дороги Булахівка – Кочережки; 

0,2 км на північний захід від 

кургану №7064-4, 0,1 км на 

південний схід від кургану 

№7064-2, 0,1 км на південь від 

кургану №7064-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7064/3-Дп 

157.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, 0,4 км на схід від 

дороги Булахівка – Кочережки; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7064/4-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села, на дюнному 

підвищенні у заплаві р. Самара 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7066-Дп 
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158.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села, на дюнному 

підвищенні у заплаві р. Самара; 

0,03 км на північний захід від 

кургану №7066-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7066/1-Дп 

159.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села, на дюнному 

підвищенні у заплаві р. Самара; 

0,03 км на північний схід від 

кургану №7066-3, 0,03 км на 

південний схід від кургану 

№7066-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7066/2-Дп 

160.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на північний захід від 

центру села, на дюнному 

підвищенні у заплаві р. Самара; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7066/3-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, 0,75 км на схід від  

дороги Булахівка – Кочережки 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7527-Дп 



 47 

161.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, 0,75 км на схід від  

дороги Булахівка – Кочережки; 

0,13 км на північний захід від 

кургану №7527-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7527/1-Дп 

162.  Курган  ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, 0,75 км на схід від  

дороги Булахівка – Кочережки; 

0,13 км на південний схід від 

кургану №7527-1, 0,07 км на 

північний схід від кургану 

№7527-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7527/2-Дп 

163.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,75 км на північний схід від 

центру села, 0,75 км на схід від  

дороги Булахівка – Кочережки; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7527/3-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний захід від 

центру села, 0,4 км на північ від 

ур. Круглик 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7700-Дп 
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164.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний захід від 

центру села, 0,4 км на північ від 

ур. Круглик; 0,1 км на північний 

захід від кургану №7700-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7700/1-Дп 

165.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,75 км на північний захід від 

центру села, 0,4 км на північ від 

ур. Круглик; домінуючий курган 

у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7700/2-Дп 

166.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 3 км на південний схід від 

центру села, на ріллі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

9041-Дп 
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167.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,7 км на північний захід від 

центру села, на дюнному 

підвищені в заплаві р. Самара 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

9042-Дп 

168.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

2,8 км на північний захід від 

центру села, на дюнному 

підвищені в заплаві р. Самара 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

9043-Дп 

  
 

с. Червона Долина    

 
Курганна група 

 «Орлова могила» 
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південь від центру села, 

західніше розвилки ґрунтової 

дороги 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 96 

2539-Дп 
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169.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південь від центру села, 

західніше розвилки ґрунтової 

дороги; домінуючий курган у 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 96 

2539/1-Дп 

170.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південь від центру села, 

західніше розвилки ґрунтової 

дороги; 0,1 км на південний 

захід від кургану №2539-1, 0,08 

км на північний схід від кургану 

№2539-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 96 

2539/2-Дп 

171.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

2 км на південь від центру села, 

західніше розвилки ґрунтової 

дороги; 0,08 км на південний 

захід від кургану №2539-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 96 

2539/3-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 4 км на південний захід від 

центру села 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7025-Дп 
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172.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний захід від 

центру села; 0,15 км на 

північний схід від кургану 

№7025-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7025/1-Дп 

173.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

4 км на південний захід від 

центру села; домінуючий курган 

у курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7025/2-Дп 

174.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південний захід від 

центру села, 0,2 км на південь 

від лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7026-Дп 
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175.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

0,6 км на південь від центру 

села, 0,1 км на схід  від ґрунтової 

дороги та лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7027-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південний схід від 

центру села, 0,5 км на схід від 

балки 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7028-Дп 

176.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південний схід від 

центру села, 0,5 км на схід від 

балки; домінуючий курган у 

курганній групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7028/1-Дп 
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177.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південний схід від 

центру села, 0,5 км на схід від 

балки; 0,05 км на схід від 

кургану №7028-1, 0,04 км на 

північний схід від кургану 

№7028-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7028/2-Дп 

178.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

3,5 км на південний схід від 

центру села, 0,5 км на схід від 

балки; 0,04 км на південний 

захід від кургану №7028-2, 0,03 

км на південь від кургану 

№7028-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7028/3-Дп 

 
Курганна група 

 
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від 

центру села, 0,15-0,3 км на 

південь від траси Павлоград – 

Дніпро, 0,15 км на схід від 

лісосмуги 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7044-Дп 
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179.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від 

центру села, 0,15 км на південь 

від траси Павлоград – Дніпро, 

0,15 км на схід від лісосмуги; 

домінуючий курган у курганній 

групі 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7044/1-Дп 

180.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від 

центру села, 0,2 км на південь 

від траси Павлоград – Дніпро, 

0,15 км на схід від лісосмуги; на 

півночі злитий насипом з 

курганом №7044-1 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7044/2-Дп 

181.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від 

центру села, 0,2 км на південь 

від траси Павлоград – Дніпро, 

0,15 км на схід від лісосмуги; 

0,04 км на південний схід від 

кургану №7044-2 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7044/3-Дп 
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182.  Курган  
ІІІ – І тис. до н. е. 

1,5 км на північний захід від 

центру села, 0,3 км на південь 

від траси Павлоград – Дніпро, 

0,15 км на схід від лісосмуги; 0,1 

км на південь від кургану 

№7044-3 

Пам’ятка 

археології 

Наказ управління 

культури, 

національностей та 

релігій 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації від 

30.07.2018 № 95 

7044/4-Дп 

 


