
СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
№ 50 від 06.02.2023
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000044F2F001237A400 
Підписувач: Ткаченко Олександр Владиславович
Дата підписання: 06.02.2023
Дійсний з 08.06.2022 13:42:41 по 08.06.2024 13:42:41

.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
від 20 р. Київ №  

Про визнання такими, що не підлягають  
занесенню до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України, об’єктів 
культурної спадщини

Відповідно до статей 5 та 14 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 
враховуючи рішення Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини 
МКІП (протокол від 25.01.2023 р. №1/23),  Розділу IV Порядку обліку об’єктів культурної 
спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України  від 11 березня 2013 р. 
№ 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2013 р. за №528/23060 
(у редакції наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 р. № 501, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2019 р. за № 941/33912), на 
підставі подань Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської вйськової адміністрації) від 07.11.2022 № 066-
1834 та від 12.12.2022 р. №066-2118

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих  
пам’яток України, об’єкт культурної спадщини за видом історія, монументальне 
мистецтво  «Пам’ятник  генералу  армії  Ватутіну М.Ф.», розташований за адресою:         
вул. Михайла Грушевського (Маріїнський парк) у м. Києві, у зв’язку з невідповідністю 
критеріям, визначеним абзацами третім і четвертим статті 1 та статтею 2 Закону України 
«Про охорону культурної спадщини», та ознакам, визначеним Порядком визначення 
категорій пам’яток, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 
2019 р. № 452.

2. Визнати таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих  
пам’яток України, об’єкт культурної спадщини за видом історія, монументальне 
мистецтво «Пам’ятник Чкалову В.П.», розташований за адресою: вул. Олеся Гончара у               
м. Києві, у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним абзацами третім і четвертим 
статті 1 та статтею 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини», та ознакам, 
визначеним Порядком визначення категорій пам’яток, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 452.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Чуєву К.Є.

Міністр            Олександр ТКАЧЕНКО


