Звіт
про роботу Обласного комунального закладу
«Харківський науково-методичний центр охорони культурної
спадщини» за 2016 рік
За підзвітний період Обласним комунальним закладом «Харківський
науково-методичний центр охорони культурної спадщини» (далі -«Заклад»)
виконувалася робота за планом «Закладу» на 2016 рік, який погоджено
директором Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації, а також позапланові заходи.
Внаслідок здійснення вищезазначеної роботи результат діяльності
«Закладу» має такі показники (подано за тематичною структурою):
І. Науково-дослідна робота
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»,
розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 79 від 12 березня
2016 року «Про проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини у
районах Харківської області», наказу Департаменту культури і туризму
Харківської державної обласної адміністрації № 79 від 30.05.2016 «Про
проведення інвентаризації пам’яток (об’єктів) культурної спадщини у районах
Харківської області в 2016 році» та заходів річного плану «Закладу» проведена
інвентаризація об’єктів культурної спадщини (візуально обстежено,
зафотофіксовано, обміряно, визначені координати):
● по м. Харкову обстежено 77 пам’яток Шевченківського, Київського,
Слобідського
(кол. Комінтернівський),
Московського,
Новобаварського
(кол. Жовтневий), Індустріального (кол. Орджонікідзевський), Холодногірського
(кол. Ленінський) районів за переліком пам'яток історії та культури відповідно до
Закону Української РСР і виявлено 9 об’єктів культурної спадщини (Додаток 1)
● по м. Люботин обстежено 11 пам’яток історії за переліком пам'яток
історії та культури відповідно до Закону Української РСР та 6 пам’яток історії,
що занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Оглянуто 267
пам’яток археології національного значення – курганний могильник (охоронний
номер 200028-Н, взято на державний облік постановою Кабінету Міністрів
України № 928 від 03.09.09 р.), місцезнаходження об’єкта – м. Люботин
Люботинської міської ради, біля Люботинських ставків. Пам’ятки археології
місцевого значення – Городище (охоронний номер – 1347, взято на державний
облік Рішенням Виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів
трудящих № 61 від 25.01.72р.), Селище “Підлісне” (охоронний номер – 1356,
взято на державний облік Рішенням Виконавчого комітету Харківської обласної
ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.72р.). Об’єкт культурної спадщини –
городище «Чернецький яр». Визначено технічний стан об’єктів археологічної
спадщини, стан їх території та локалізацію на місцевості, проведено
фотофіксацію об’єктів (Додаток 1, 2).
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● По Первомайському району на обліку перебуває: 150 пам’яток археології
та 9 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Оглянуто 146 пам’яток
археології відповідно до переліку об’єктів культурної спадщини (фактично
наявна 141 пам’ятка, 3 пам’ятки є частинами інших пам’яток, знівельовано 2
пам’ятки), 9 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та 166 об’єктів
археологічної спадщини. Не оглянуто 4 пам’ятки археології, у зв’язку із тим, що
на час проведення інвентаризації сільськогосподарські поля були зайняті
сільськогосподарськими культурами, що унеможливило візуальне встановлення
місцезнаходження пам’яток.
Обстежено об’єкт культурної спадщини укріплення Української лінії –
фортифікаційної системи, зведеної у 1731-33рр. Пройдено 57 км протяжності
лінії, оглянуто три чотирьох бастіонні фортеці (біля сіл Єфремівка, Олексіївка та
Михайлівка), сім редутів – чотирикутних замкнених земляних споруд, 5 бастіонів
– п’ятикутних укріплень із відкритим тилом, 41 редан – земляні укріплення у
вигляді гострого кута.
Визначено технічний стан об’єктів археологічної спадщини, стан їх
території та локалізацію на місцевості, здійснено фотофіксацію.
Обстежено 42 пам’ятки історії і 1 – монументального мистецтва) за
переліком пам'яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР
(Додаток 1, 2).
Опубліковано 9 наукових статей співробітників «Закладу»:
1. Мархайчук Н.В. Валєрій Бондар. «Талановита справжність» // Концепція
сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції. Зб.
матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. — Х.: ХДАДМ, 2015.
— С. 204-206.
2. Іваненко С.О., Мархайчук Н.В. Невідомі сторінки історії Харківської
мистецтвознавчої школи 1920—1930-х рр. Михайло Зубар // Українська культура:
минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. пр.: Наук. записки Рівненського
державного гуманіст. ун-ту. — Вип. 21. — Т. 1. — Рівне: РДГУ, 2015. — С. 48-55.
3. Марьонкіна В.Г., Мархайчук Н.В. До історії національно-визвольного
руху Харкова (підрив пам’ятника Пушкіну, 1904) // Україна на шляху
державотворення: історія та сучасність: Всеукраїнська науково-практична
конференція, 26 травня 2016 р.: [до 25-ї річниці незалежності України]; Харк.
держ. ун-ті харчування та торгівлі. — Х.: ХДУХТ, 2016. — С. 191-192.
4. Мархайчук Н.В. Радянський «Шевченків міф» та перші спроби його
заперечення // Україна на шляху державотворення: історія та сучасність:
Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р.: [до 25-ї
річниці незалежності України]; Харк. держ. ун-ті харчування та торгівлі. — Х.:
ХДУХТ, 2016. — С. 189-190.
5. Мархайчук Н.В. До сучасної історії харківської художньої школи: Роман
Михайлов // Міжнар. конференція «Актуальні проблеми мистецтвознавства:
виклики ХХІ століття»: зб. ст. — Х., 2016. — С. 96-97.
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6. В.В. Дідик, О.В. Бабич. Матеріали зрубного часу з околиць с. Микільське
Харківської області // Старожитності Лівобережного Подніпровя- 2016. – К.:
2016. – С. 57-62.
7. Путятін В.Д. Пам’ятники О.М. Бекетову як досягнення Харківської
школи
скульптури
//
Міжнар.
конференція
«Актуальні
проблеми
мистецтвознавства: виклики ХХІ століття»: зб. ст. — Х., 2016. — С. 122-126.
8. Палкин Ю.І. Памяти семьи Добронравовых и Пактовских // Культурна
спадщина Слобожанщини: збірка наукових статей. Число 33. – Харків: Курсор,
2016. – С. 207-215.
9. Палкин Ю.І. Пактовский П.Ф. Из записок старого аккомпаниатора
(восстановленная Палкиным Ю.И. рукопись // Культурна спадщина
Слобожанщини: збірка наукових статей. Число 32. – Харків: Курсор, 2016. –
С. 106-139.
Протягом підзвітного періоду продовжувалася робота з написання статей
до Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток
історії та культури України». Співробітниками «Закладу» написано 144 статті,
присвячених пам’яткам таких видів: 62 з археології, 70 ― з історії, 2 — про
мистецькі пам’ятки, 10 — комплексні (з історії та мистецтва, архітектура)
(Додаток 3).
Проведено доопрацювання 18 статей до Харківського тому «Зводу
пам’яток історії та культури України».
Проведено наукове редагування 27 статей з історичної та мистецької
тематики по м. Харкову, 30 археологічних статей по Близнюківському району,
зроблено мистецький опис до 7 комплексних статей та доопрацювання опису
пам’яток в 25 історичних статтях про братські могили Золочівського,
Шевченківського, Лозівського районів.
Проведено літературне редагування 76 статей: 21 стаття з історичної та
мистецької тематики по м. Харкову, 5 статей по братським могилам та
50 археологічних статей по Куп’янському р-ну Харківської області.
ІІ. Науково-методична робота
«Заклад» провів роботу з розгляду проекту Закону України «Про охорону і
збереження нерухомої культурної спадщини», оприлюдненого Міністерством
культури України для громадського обговорення, здійснив аналіз та значне
коригування окремих його норм, виклавши їх у порівняльній табличці та
відкоригувавши сам законопроект.
Протягом підзвітного періоду підготовлено матеріали для проведення
селекторної наради Харківської обласної державної адміністрації з головами
райдержадміністрацій, а також підготовлено матеріали на колегію Департаменту
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (нині –
Управління). Підготовлено інформацію на прес-конференцію для начальника
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
О.А. Яцини, присвяченої питанням охорони культурної спадщини.
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На запит Управління культури і туризму Харківської обласної державної
адміністрації надано кандидатуру для участі в роботі робочої групи з вивчення
діяльності КЗ «Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова» Харківської
обласної ради та прийнято участь у роботі вище вказаної робочої групи.
З метою збереження культурного надбання регіону, недопущення його
роздержавлення, належного виконання норм чинного законодавства України,
порушено клопотання про направлення відповідних запитів стосовно
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на
землях, на яких розташовані пам’ятки місцевого значення, їх охоронні зони та в
історичних ареалах населених місць Харківської області до районних відділів
Держгеокадастру, до територіального органу центрального органу виконавчої
влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.
За дорученням посадових осіб Управління культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації підготовлено інформацію про курган «Турецька
могила»,
що
розташований
на
розі
вул.
Правика
та
вул. 26 квітня в Київському районі м. Харкова, інформацію про видатні історичні
особистості регіону, про пам’ятні місця Української революції 1917-1921 рр. на
Харківщині.
Перевірено факти руйнування пам’яток культурної спадщини в м. Харкові
та Харківській області. За даними фактами порушення пам’яткоохоронного
законодавства підготовлені відповідні матеріали для направлення в
правоохоронні органи та Міністерство культури України, серед них:
1. Про інформування МКУ з приводу розорювання курганів та надання
роз’яснень щодо реагування на порушення пам’яткоохоронного законодавства.
2. Щодо порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» факту знищення пам’ятки історії – будинку, в якому на поч. ХХ ст. жив
М. Л. Кропивницький за адресою: м. Харків, пров. Лопатинський, 6 (охоронний
№ 2504, взятої на облік розпорядженням Харківської обласної державної
адміністрації від 18.09.1997 р. № 975). Додані листи до Міністерства культури
України, на ім’я керівника Головного управління Національної поліції в
Харківській області генерала поліції третього рангу А.А. Дмитрієва,
фотофіксація і акт технічного стану
3. Щодо порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» зникнення пам’ятки історії – меморіальної дошки на місці будинку, в якому
народився художник О. В. Шевченко за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 19
(охоронний № 2647, взята на облік розпорядженням Харківської обласної
державної адміністрації від 28.09.1998 р. № 830). Додані листи до Міністерства
культури України та на ім’я начальника Головного управління Національної
поліції в Харківській області генерала поліції третього рангу А.А. Дмитрієва,
фотофіксація і акт технічного стану
4. Щодо порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» пошкодження пам’ятки історії – пам’ятного знака УПА – складової комплексу
пам’яток «Місце поховання та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 рр. та місце вшанування пам’яті борців за волю України» за адресою:
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м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1 - вул. Алчевських, 50-А (охоронний № 2652-Хк,
взятої на облік наказом Міністерства культури і туризму України від 24.09.2008 р.
№ 1001/0/ 16-08.). Додані листи до Міністерства культури України, та на ім’я
начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області
генерала поліції третього рангу А.А. Дмитрієва, фото фіксація і акт технічного
стану
5. Начальнику Головного управління Національної поліції в Харківській
області генералу поліції третього рангу Дмитрієву А.А. про відсутність
належного реагування на порушення пам’яткоохоронного законодавства.
6. До Харківської обласної прокуратури щодо порушення Управлінням
Держгеокадастру в Ізюмському районі порядку погодження проектів
землеустрою на пам’ятках культурної спадщини, а саме на пам’ятці археології –
«Поселення Ізюм»
7. Щодо порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини» зміни пам’ятки історії – за адресою: м. Харків, пл. Фейєрбаха, 15 (охоронний
№ 150, взятого на облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної
ради депутатів трудящих від 25.01.1972 р. № 61)
8. Щодо порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини в
м. Ізюм (пр-т Незалежності) – зникнення бронзових елементів огорожі
пам’ятника генерал-лейтенанту П. В. Волоху.
9. Щодо порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини:
біля пам’ятки історії місцевого значення – будинку у якому в 1928-1929 рр. жив
В. К. Блюхер за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 71.
10. Про звернення до Головного управління Національної поліції у
Харківській області стосовно інформування Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації про вжиті заходи на порушення
пам’яткоохоронного законодавства на території м. Харків та Харківської області.
11. Щодо клопотання про направлення припису особі, яка є замовником
робіт, а саме будівництва прибудови на пам’ятці культурної спадщини – будинку
«Слово», у якому в 1930-1934 рр. жили видатні українські письменники
радянської доби.
«Закладом» надано пропозиції щодо внесення змін до Програми розвитку
культури і туризму в Харківській області на 2014 – 2018 роки.
Порушено клопотання перед Управлінням культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації про направлення до Міністерства культури
України, Головного територіального управління юстиції тощо листів:

щодо клопотання про направлення відповідного листа до
Департаменту містобудування та архітектури ХОДА з пропозицією співпраці при
складанні облікової документації на перелічені у листі об’єкти культурної
спадщини та огляду наявних документів;

про звернення до Центрального органу виконавчої влади , що
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони
культурної спадщини, з питанням про визначення предмету охорони пам’яток
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історії – багатоквартирних будинків та визначних місць, пов'язаних з важливими
історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та
побутом народів;

про звернення до Головного територіального управління юстиції у
Харківській області з метою недопущення порушення законодавства у сфері
охорони культурної спадщини під час посвідчення правоочинів нотаріусами та з
метою забезпечення належного захисту об’єктів культурної спадщини;

про направлення листа на Юридичний департамент Харківської
обласної державної адміністрації щодо механізму накладення фінансових
санкцій за порушення пам'яткоохоронного законодавства;

щодо скасування рішень Харківського ОВК, прийнятих протягом
1972-1991 років на підставі Закону УРСР «Про охорону і використання пам’яток
історії і культури».
Здійснювалось співробітництво з Головною редакційною колегією Зводу
пам’яток щодо дотримання норм законодавства при підготовці Харківського тому
«Зводу пам’яток історії та культури України», також отримані рекомендації щодо
підготовки публікацій матеріалів до томів Зводу порайонно та тематичні, по мірі
їх готовності.
Підготовлено та проведено засідання обласної редакційної колегії
Харківського тому багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток
історії та культури України», на якому представлено звіт про стан роботи над
Харківським томом, та затверджено план роботи обласної редколегії на
наступний рік.
Продовжено роботу з вилучення з профільних словників назв пам’яток, що
потрапили під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки», їх поповнення, внесення змін назв вулиць, сіл та
сільрад у зв’язку з їх перейменуванням.
Проведено доопрацювання профільного словника за видом монументальне
мистецтво (Харківська область). Розпочато роботу над формуванням інших
словників.
Співробітниками «Закладу» проведено роботу з опрацювання звітів «Про
нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини» за формою 1-ПКС, які
складені органами охорони культурної спадщини районних державних
адміністрацій та міст обласного підпорядкування. Також у грудні проведено
підготовку до річного звіту 1-ПКС «Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти
культурної спадщини» за 2016 рік.
Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» на виконання
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 «Про затвердження
Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» продовжено
роботу над складанням облікової документації (облікова картка, історична
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довідка, акт технічного стану, схема розташування, генеральний план,
фотофіксація) та паспортів на об’єкти культурної спадщини.
На пам’ятки археології:
Складено облікову документацію на 357 об’єктів археологічної спадщини,
які розташовані на території Харківської області, з них – 155 пам’яток археології
національного значення та 202 пам’ятки місцевого значення (Додаток 4).
Складено 445 паспортів на об’єкти культурної спадщини, які розташовані
на території Харківської області: 127 пам’яток археології національного
значення та 318 пам’яток археології місцевого значення (Додаток 5).
На пам’ятки історії:
Складено паспорти на 84 пам’ятки історії, 1 пам’ятку історії і
монументального мистецтва, 1 пам’ятку монументального мистецтва, 13 об’єктів
культурної спадщини (Додаток 6).
Складено облікову документацію на 136 пам’яток історії, 1 пам’ятку історії
і монументального мистецтва, 49 об’єктів культурної спадщини (Додаток 7).
Проведено перевірку облікової документації пам’яток археології місцевого
значення – поселення Харків та поселення Богодухів. Проведено роботу з
внесення змін до названої документації з метою виключення із площі пам’яток
земельні ділянки, на яких проведено повне археологічне дослідження.
Проведено роботу з розгляду «Розробка науково-проектної документації
розділу генерального плану м. Чугуєва Харківської області «Історикоархітектурний опорний план»» та з розгляду матеріалів Історико-архітектурного
опорного плану м. Харкова.
У підзвітний період підготовлено матеріали та взято участь у засіданнях
комісій з перегляду списків (переліків) пам’яток історії та культури
республіканського значення 12.04.2016р., 04.07.2016р.
Протягом 2016 року співробітниками «Закладу» проведено огляд
наступних об’єктів культурної спадщини та за результатами складено акти
технічного стану:
20.01.2016:

пам’ятки історії – братської могили жертв фашизму за адресою:
м. Харків, вул. Трінклера, 3.

пам’ятки монументального мистецтва – пам’ятника радянським
воїнам-визволителям за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня.

пам’ятки історії – пам’ятника репресованим кобзарям за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 35.

пам’ятки історії – пам’ятного знака УПА за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 79/1 – Артема, 50 а, Молодіжний парк.
02.02.2016:

пам’ятки історії – будинку, у якому жив О.І.Білецький за адресою:
вул. Чернишевська, 73-а.
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06.02.2016:

пам’ятки історії – будинку, у якому на поч. ХХ ст. жив
М.Л. Кропивницький.
03.03.2016:

пам’ятки історії – пам’ятника репресованим кобзарям за адресою:
вул. Сумська, 35.

пам’ятки історії – меморіальної дошки на місці будинку, в якому
народився
художник
О. В. Шевченко
за
адресою:
вул. Римарська, 19.
03.03.2016:
● пам’ятки історії – будинку колишнього оперного театру, на сцені якого
виступали видатні співаки і актори, відбувся 1-й Всеукраїнський з’їзд профспілок
(1919) та виступав В. В. Маяковський (1921, 1924, 1926) (Будинок, в якому в
грудні
1925
року
відбувся
ІХ
з’їзд
КП(б)У.)
по
вул. Римарській, 21.
13.05.2016:
● пам’ятки культурної спадщини - бібліотеки ім. В. Г. Короленка – одного з
найстаріших книгосховищ України, охоронні номери № 91, 153.
19.05.2016:
● об’єкта (пам'ятки) культурної спадщини – могили народного артиста
СРСР О. І. Сердюка за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 102, 2-ге міське
кладовище, 1-а ділянка (колишнє Лютерансько-католицьке кладовище), 1-й кв., 2а алея, 9-й ряд, 1064-а могила.
08.06.2016:
● об’єкта (пам'ятки) культурної спадщини – могили Дедюліна О.В.,
охоронний номер № 1560/12. Пам’ятник на могилі відсутній.
20.10.2016:
● пам’ятки історії – будинку, в якому на поч. ХХ ст. жив
М. Л. Кропивницький за адресою: м. Харків, пров. Лопатинський, 6.
20.10.2016:
● по факту зникнення пам’ятки історії – меморіальної дошки на місці
будинку, в якому народився художник О. В. Шевченко за адресою: м. Харків, вул.
Римарська, 19.
24.10.2016:
● по обстеженню пам’ятки історії – пам’ятного знака УПА – складової
комплексу пам’яток «Місце поховання та вшанування пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 рр. та місце вшанування пам’яті борців за волю України».
18.11.2016:

по обстеженню пам’яток історії:Будинку, у якому в 70-х роках XVIII
ст. жив Г. С. Сковорода (Харківський р-н, смт Бабаї Бабаївської сел/р,
пл. Михайлівська).
 Комплексу лікарні для робітників «Ново-Харківської фабрики
М.С.Кузнєцова»: Будинок поліклініки (Харківський р-н, смт Буди,
вул. Фаянсовщик, 5).
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 Комплексу лікарні для робітників «Ново-Харківської фабрики
М.С.Кузнєцова»: Будинок адміністрації (Харківський р-н, смт Буди,
вул. Фаянсовщик, 5).
 Будинку старого клубу (Харківський р-н, смт Буди Будянської сел/р,
вул. Залізнична, 3).
 Сторожки колишнього Свято-Миколаївського храму (Харківський р-н,
смт Буди Будянської сел/р, пров. Садовий, 1).
Будинку і колишньої садиби Г. М. Хоткевича (Харківський р-н,
смт Високий Височанської сел/р, вул. Горького, 10).
Продовжено роботу з формування робочого переліку пам’яток та щойно
виявлених об’єктів археологічної спадщини Харківської області.
Заступником директора «Закладу» Коваленком О.Д. взято участь:
20.05.2016 року в засіданні архітектурно-містобудівної ради Департаменту
містобудування архітектури та генерального плану Харківської міської ради.
Розглянуті питання:
1. Детальний план території району, що обмежений «пробивкою»
Салтівського шосе-окружною дорогою – «пробивкою» вул. Немишлянська –
«пробивкою» вул. Покко у м. Харків.
2. Детальний план території району, що обмежений «пробивкою» вул.
Світла – окружною дорогою – «пробивкою» Салтівського шосе – межею
існуючого житлового масиву – «пробивкою» вул. Тимурівців – вул. Блюхера у м.
Харків.
3. Детальний план території району, що обмежений «пробивкою»
вул. Немишлянська – окружною дорогою – просп. Московським – селищем БМП
– 166 – вул. Плиткова – «пробивкою» вул. Плиткова – межею садового товариства
«Ювілейний» у м. Харків.
4. Детальний план території району, що обмежений вул. Командарма Корка
– окружною дорогою – «пробивкою» вул. Світла – «пробивкою» вул. Уборевіча –
просп. Тракторобудівників – «пробивкою» вул. Дружби Народів – межею
існуючого житлового масиву «Північна Салтівка» - вул. Наталії Ужвій у м.
Харків.
24.06.2016 року в засіданні обласної архітектурно-містобудівної ради при
Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації. Розглянуто наступні питання:
1. Детальний план території м. Куп’янська обмеженої провулком
Шкільним, вул. Свободи, межею садибної забудови вул. Зодчих та вул. Лісної
(АТО).
2. Детальний план території для визначення можливості реконструкції та
розширення готельно-ресторанного комплексу на території Ч. Лозівської
сільради (с. Ч. Лозова, вул. Бєлгородське шосе, 3-А) за межами населеного
пункту Дергачівського району Харківської області.
3. Детальний план території кварталу смт. Золочів обмеженого вулицями
Танкістів, Хмельницького Б. та Нансена Харківської області.
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4. Детальний план території для визначення можливості будівництва
православного храму для здійснення богослужінь та обслуговування церкви на
тер. Токарівської сільської ради (с. Гоптівка, вул. Радянська, 1) за межами
населеного пункту на території Дергачівського району Харківської області.
5. Детальний план території за межами с. Перемога Перемозької сільської
ради Лозівського району Харківської області.
6. Детальний план території за межами с. Веселе по вулиці Колгоспній
Смирнівської сільської ради Лозівського району Харківської області.
30.09.2016 в засіданні обласної архітектурно-містобудівної ради при
Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації. Розглянуто наступні питання:
1. Детальний план території для розміщення атогазозаправного пункту за
адресою смт. Дворічна, вул. Колгоспна.
2. Детальний план території земельної ділянки, розташованої на території
Мельниківської селищної ради Валківського району.
3. Детальний план території для визначення можливості розміщення на ній
об’єктів індивідуального садівництва на тер. Р. Лозівської сільради,
Дергачівського району.
4. Детальний план території в м. Люботині по вул. Індустріальній поблизу
вул. Табірної під індивідуальне дачне будівництво для мешканців міста, які
безпосередньо приймали участь в АТО, забезпеченні її проведення і захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за рахунок
земель рекреаційного призначення.
5. Детальний план території в селі Вільхівка обмеженої вулицями
Центральною, Набережною, багатоквартирною забудовою по вул. Шкільній та
проїздом без назви, розташованої в межах населеного пункту на території
Вільхівської сільської ради.
6. Детальний план території в межах м. Богодухова: вул. Оверченка, вул.
Харківська, пров. Харківський Богодухівської міської ради.
7. Детальний план території в західній частині м-ну 4 міста
Первомайський.
8. Детальний план території розташований за межами населених пунктів
Дмитрівської сільської ради.
22.12.2016 в засіданні обласної архітектурно-містобудівної ради при
Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації. Розглянуто наступні питання:
1. Детальний план території на території Олексіївської сільської ради за
межами населеного пункту с. Сонцедарівка для обслуговування виробничоскладського комплексу с/г призначення Краснокутського району.
2. План зонування території с. Колонтаїв Краснокутського району,
внесення змін до генерального плану.
3. Детальний план території земельної ділянки, яка розташована за межами
населених пунктів Красненської сільської ради Первомайського району.
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4. Внесення змін в генеральний план селища Комсомольське з
розробленням детального плану території району вулиці Підстанція Борецької
сільської ради Первомайського району.
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»
протягом підзвітного періоду укладено 2 охоронні договори на об’єкти
культурної спадщини:
- із товариством з обмеженою відповідальністю «АТІКВА ЕСТЕЙТ» на
частину пам’ятки місцевого значення (Поселення Харків № 8828-Ха Наказ МКУ
№1224 від 28.11.2013) площею 0,3784 га, що міститься на території земельної
ділянки. Місцезнаходження частини пам’ятки м. Харків, Основ’янський р-н.,
вул. Мар’їнська, 1;
- із ХДНБ ім. В. Г.Короленка на відповідну пам’ятку.
27.09.2016 заступником директора Закладу Коваленком О.Д. взято участь у
координаційних нарадах з питань :
- перспективи використання об’єктів - пам’яток архітектури місцевого
значення за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, сел. Лісне, пров.
Дачний, № 1-А («Головний корпус лікарні», «Службові корпуси», «Водонапірна
башта», охоронні №№ 720/1, 720/2, 720/3, 720/4);
- перспективи збереження пам'ятки архітектури національного значення –
«Садиба» за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, смт Шарівка;
- перспективи збереження пам’ятки архітектури національного значення –
«Палац заміської садиби» за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул.
Хижного, 16/19.
На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від
07.07.2016 № 7092/2 до доручення Прем’єр-міністра України В. Гройсмана до
графіка проведення у ІІІ кварталі 2016 року експертних зустрічей для
обговорення пріоритетних питань державної політики співробітниками Закладу
взято участь в експертній зустрічі 29.09.2016 року на тему: «Актуалізація
положень діючого законодавства в частині охорони культурної спадщини
України», організатором якої виступили Секретаріат Кабінету Міністрів України
за участю керівництва Міністерства культури України.
Протягом підзвітного періоду взято участь у підготовці матеріалів та
проведенні двох засідань Консультативної ради з питань охорони культурної
спадщини при Управлінні культури і туризму Харківської облдержадміністрації.
Загалом підготовлено на розгляд перелік з 58 об’єктів культурної спадщини за
видом: історичні та монументального мистецтва (м. Харків та область), та 133
об’єкти за видом: археологічні, Близнюківського району Харківської області, для
подання Міністерству культури і туризму України пропозицій щодо внесення до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 10 об’єктів культурної
спадщини м. Харкова та Харківської області запропоновано для невнесення до
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Державного реєстру нерухомих пам’яток України у зв’язку з їх їхньою
руйнацією.
На виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»
надано методичну допомогу - 106 практичних консультації з питань охорони
пам’яток історії. Перелік додається. (Додаток 8).
Надано методичну та практичну допомогу більше 100 авторам наукових
збірок «Культурна спадщина Слобожанщини» (число 29-33), «Пам’яткознавчі
погляди молодих вчених XXI ст.» (вип. 5) та учасникам міжнародної наукової
конференції «Двадцяті Слобожанські читання, VII міжнародної науковопрактичної конференції молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції
Слобожанщини».
Забезпечено науково-методичною та організаційною підтримкою
авторський склад Зводу з написання та доопрацювання статей.
На виконання доручення начальника Управління культури і туризму ХОДА
директором «Закладу» взято участь у нараді, яка відбулася 15 грудня 2016 року з
представниками органів охорони культурної спадщини обласних та Київської
міської державних адміністрацій під головуванням Міністра культури України
Євгена Нищука відносно проблем застосування пам’яткоохоронного
законодавства, а також надано пропозиції з актуальних питань організації,
функціонування та можливого удосконалення сфери охорони культурної
спадщини.
Співробітниками «Закладу» проведена робота із заповнення Анкети МКУ
стосовно надання інформації щодо реалізації відповідними органами виконавчої
влади вимог пам’яткоохоронного законодавства, їхньої структури, кадрового та
технічного забезпечення, а також актуального стану об’єктів культурної
спадщини.
З метою залучення позабюджетних коштів для розроблення проектів
землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного
фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення «Закладом» проведено роботу щодо участі в Конкурсі
на отримання грантів із збереження культурної спадщини від Посольського
фонду США (реєстрація в міжнародній базі даних компанії Dun & Bradstreet
(D&B), отримання DUNS-номеру тощо).
Ведеться робота з Департаментом комунального господарства Харківської
міської ради стосовно підписання охоронних договорів та складання актів
технічного стану на пам’ятки в смт Кулиничі та на території Молодіжного парку
в м. Харків.
Продовжено роботу з формування робочого переліку пам’яток та щойно
виявлених об’єктів археологічної спадщини Харківської області
На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини»
здійснено залучення фахівців та населення Харківщини до охорони культурної
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спадщини, та річного плану роботи, на базі «Закладу» проведено правоосвітній
семінар для громадських інспекторів з охорони культурної спадщини Харківської
області (27.12.2016).
За дорученням Управління культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації протягом року Закладом своєчасно надавалась
оперативна та аналітична інформацію на листи та інформаційні запити.
Підготовлено прес-релізи для сайту Харківської обласної державної
адміністрації про встановлення охоронних дощок, за наслідками засідання
обласної редколегії по Зводу пам’яток, з приводу видання збірки
«Монументальна шевченкіана Харківщини».
ІІІ. Науково-практична робота
В листопаді-грудні 2016 р. за участі співробітників «Закладу» розпочався
процес встановлення охоронних дощок на пам’ятках історії та монументального
мистецтва на території м. Харкова та Харківської області.
Вищезазначені заходи реалізовані в рамках ЗУ «Про охорону культурної
спадщини», у відповідності до «Порядку встановлення та утримання охоронних
дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках», затвердженого наказом
Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України з
будівництва та архітектури від 27 січня 2004 року № 30\10 та наказу Управління
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації № 146 від 12
вересня 2016 року «Про встановлення охоронних дощок на пам’ятках культурної
спадщини у 2016 році».
Було встановлено 23 охоронних дошки на пам’ятках, розташованих в
м. Харкові (14) та Харківській області (9).
Протягом підзвітного періоду співробітниками «Закладу» прийнято та
розглянуто 149 проектів відведення земельних ділянок для будівельних та інших
робіт на території Харківської області. За результатами вивчення складено акти
розгляду матеріалів щодо відведення земельних ділянок для будівельних та
інших робіт на території Харківської області, що пов’язані з об’єктами
культурної спадщини, землями історико-культурного призначення.
Прийнято та розглянуто 76 проектів відведення земельних ділянок та
складено актів розгляду матеріалів щодо відведення земельних ділянок для
будівельних та інших робіт на території м. Харків, що також пов’язані із
об’єктами культурної спадщини, землями історико-культурного призначення.
Розглянуто матеріали містобудівної документації у кількості 54 одиниць:
детальні плани території, генеральні плани, зонінги.
Розглянуто та підготовлено проекти відповідей щодо погодження дозволів
на розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення – 18
звернень.
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Проводиться робота з видачі повідомлень про занесення об’єктів до
Переліку об’єктів культурної спадщини – надіслано 14 повідомлень (на 21
об’єкт).
Надано консультації з розроблення Реставраційного завдання на ремонт
пам’ятки історії місцевого значення – братської могили в с. Чапаєво.
Розроблено Порядок розроблення науково-проектної документації на
ремонт пам’яток.
Проведено роботу з:
 прийому та видачі документів дозвільного характеру та наданню
консультацій в Єдиному дозвільному центрі м. Харкова;

впорядкування та складання електронного архіву проектів
відведення земельних ділянок за 2016 рік;
 щодо заповнення бази даних геоінформаційної системи моніторингу
використання регіональних ресурсів та інформаційно-аналітичного супроводу
управлінських рішень;

упорядкування архіву облікової документації на об’єкти культурної
спадщини (сформовано теки, проведено опис);

сканування облікової документації на об’єкти культурної спадщини
Харківської області.
За результатом інвентаризації занесено до електронної карти 315 об’єктів
археології Первомайського району.
Управлінню культури і туризму ХОДА надавались щомісяця звіти про
роботу представника Управління культури і туризму в Центрі надання
адміністративних послуг м. Харкова.
IV. Наукова робота з популяризації пам’яток
Проведено роботу з популяризації культурної спадщини. Пропаганда
наукових знань здійснювалася через публікацію наукових досліджень
співробітників відділу зводу пам’яток у наукових виданнях, популяризацію
нерухомих пам’яток історії та монументального мистецтва Харківської області на
круглих столах, конференціях.
На виконання наказу Департаменту культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації № 23 від 8 лютого 2016 року «Про проведення
Міжнародної наукової конференції «ХХ Слобожанські читання» «Закладом» було
організовано і проведено ювілейну ХХ Міжнародну наукову конференцію
«Слобожанські читання». Конференція проводилась на базі Обласного
комунального закладу «Харківський художній музей» протягом 18-22 квітня
поточного року.
В конференції брали участь науковці міста і області, викладачі вузів, шкіл,
наукові співробітники бібліотек, музеїв, архівів, журналісти, режисери,
письменники, краєзнавці, представники творчої інтелігенції Харкова і
Харківської області, а також дослідники з Києва, Полтави, Дніпропетровська,
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Львова, Сум, Ужгорода, Донецької обл. (м. Слов’янськ, м. Святогірськ),
Черкаської обл. (м. Чигирин і с. Ранцеве Чигиринського району), Бєлгородської
обл. РФ (м. Шебекино), а також з Болгарії (м. Велико-Тирнове) та інших селищ,
міст і районів.
Під час роботи конференції працювало 7 секцій, було заслухано 188
доповідей на пам’яткоохоронну тематику. В режимі on-line учасники конференції
спілкувалися з колегами з Шебекинського історико-художнього музею. Автори
презентували видання 2015-2016 рр. Відбулися екскурсії по залах Харківського
художнього музею. У конференції взяли участь понад 250 осіб.
Видано наукову збірку «Культурна спадщина Слобожанщини» № 29.
На виконання наказу Департаменту культури і туризму Харківської
обласної державної адміністрації від 01 червня 2016 року № 80 «Про проведення
VII
Міжнародної
науково-практичної
конференції
молодих
вчених
«Пам’яткоохоронні
традиції
Слобожанщини»
Закладом
підготовлено,
організовано та протягом 22-23 вересня 2016 року проведено VII Міжнародну
науково-практичну конференцію молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції
Слобожанщини» на базі Харківської державної академії культури. Конференція
відбувалася в рамках відзначення Днів Європейської Спадщини та була
присвячена 50-річчю від дня створення Українського товариства охорони
пам’яток історії (УТОПІК).
В роботі конференції взяли участь студенти і викладачі вузів, учні шкіл
м. Харків та Харківської області, фахівці в галузі охорони культурної спадщини,
гості з інших областей України.
Підготовлено та проголошено 51 доповідь.
Відбулося пленарне засідання. Працювали наступні секції: «Охорона
культурної спадщини і музейна справа», «Історичне краєзнавство»,
«Культурологія». Членів Харківського відділення Українського товариства
охорони пам’яток історії і культури (УТОПІК) за вагомий внесок у розвиток
пам’яткоохоронної справи, багаторічну активну діяльність та з нагоди 50-річчя
від дня створення УТОПІК нагороджено грамотами.
Проведено
екскурсію по лютеранському кладовищу м.Харків
(вул. Пушкінська 102). Всього участь в конференції взяли 103 особи.
«Закладом» започатковано роботу стосовно підготовки проведення
міжнародної наукової конференції «XXI Слобожанські читання», присвяченої
140-річчю від дня народження Шміта Федора Івановича (1877-1937 (1941, 1942)
рр.), візантолога, археолога, музеєзнавця, мистецтвознавця, педагога, академіка
Української академії наук, професора Харківського університету (1912-1921 рр.),
одного з засновників пам’яткоохоронної справи в Україні.
Співробітниками «Закладу» взято участь у наступних заходах:
- 12.01.2016 - лекція мистецтвознавця Вікентія Пухарєва із Циклу лекцій
«Простір і час українського мистецтва (19-20 ст.)» за адресою: площа Свободи, 5.
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Держпром. 4 під’їзд. Обласна галерея «Мистецтво Слобожанщини». Тема:
«Художні процеси 1960-х – 1980 рр. Оновлення художньої мови».
- 18.01.2016 - семінар для екскурсоводів «Видатні особистості
Харківщини» в приміщенні ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр
туризму» за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, 4 під’їзд, 1 поверх.
- 09.02.2016 - презентація фільму «Внесок етнічних німців у
Слобожанщину» за адресою: вул. Сумська, 72, будинок АВЕК (Бахтіна, Путятін).
- 11.02.2016 - презентація книги І.М. Жуковського «Я.В. Строляров –
пионер науки о железобетоне» за адресою: вул. Сумська, 42 у ХНТУБА
(Путятін).
- 13.02.2016 - Вернісаж «Акварельна містерія Наталії Витязь»- члена ХО
Національної спілки художників України. Виставка діє у галереї «Мистецтво
Слобожанщини». Художниця інтерпретує міфологічні уявлення українського,
скандинавського і японського епосу.
- 20.05.2016 - у конференції Обласного організаційно-методичного центру
культури і мистецтва «Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні
цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь». Доповідь
Бахтіної С.А.: «Міжнародна наукова конференція «Слобожанські читання» за
збереження національної культурної спадщини».
26.05.2016 – у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих
учених і студентів «Україна на шляху державотворення: історія та сучасність (до
25-ї річниці незалежності України) у Харківському державному університеті
харчування та торгівлі з 2 науковими доповідями:
1. «До історії національно-визвольного руху Харкова (підрив пам’ятника
Пушкіну, 1904)» (Марьонкіна В.Г., Мархайчук Н. В.),
2. «Радянській «Шевченків міф» та перші спроби його заперечення»
(Мархайчук Н. В.).
20.07.2016 співробітниками Закладу (Коваленко О.Д. Путятін В.Д.) взято
участь у роботі круглого столу, присвяченого створенню в центрі Харкова
пішохідної туристичної зони, організованого ГО «Товариство учасників руху» на
базі історичного музею ім. Сумцова.
З метою підвищення фахового рівня, відвідано презентацію археологічної
виставки к.і.н. В.В. Колоди «Городище в с. Мохнач – пам’ятка різних епох і
народів.
Представником Закладу (Палкін Ю.І.) взято участь у фотоконкурсі «Вікі
любить пам’ятки»(завантажено фотографії на 31 пам’ятку ).
08.09.2016 співробітниками «Закладу» взято участь у краєзнавчих
читаннях у Центральній бібліотеці ім. І. Франка Новобаварського району
м. Харкова (виступ Бахтіної С.А. з доповіддю «Протоиерей Харьковской епархии
Фомин Петр Георгиевич – директор Харьковского епархиального церковноархеологического музея. К 150-летию со дня рождения»).
09.09.2016 відвідали ХІI шкільну наукову конференцію «Буди – селище
моє», присвячена 25-річчю незалежності України.
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08.10.2016 - у відкритті пам’ятника засновнику вітчизняної травматології
Є.Й. Мухіну у с. Зарожне Чугуївського району (робота скульпторів
І.П. Ястребова і С.І. Ястребова).
12.10.2016 - у науковому семінарі до 40-х роковин смерті С.А.Таранушенка
(1889-1976) «Стефан Таранушенко і пам’яткоохоронна справа на Харківщині»
(Нарожна В.П.).
13.10.2016 - у Міжнародній конференції «95 років ХДАДМ».
20.10.2016 - у вернісажі Анатолія Мороза, члена Харківської організації
національної спілки художників України, архімандрита Миколая Харківської
Єпархії, «Тут і зараз» (народний живопис) в «Галереї Слобожанщини».
21.10.2016 - у краєзнавчих читаннях «Французький просвітник Жан Верне
на Слобожанщині» у відділі «Україніка» ХДНБ імені В.Г. Короленка; зроблено
презентацію
книги
«Монументальна
шевченкіана
Харківщини»
(Марьонкіна В.Г.)
24.10.2016 - у відкритті виставки заслуженого художника України (2008).
Михайла Івановича Попова у Харківському художньому музеї;
25.10.2016 - у відкритті виставки живопису члена Національної спілки
художників України З.В. Пилипенко «У потоці» в Художній галереї
ім. Г.Семирадського.
25.10.2016 у науково-практичному семінарі з пам’яткознавства «Історикокультурний образ Харкова: віртуальні екскурсії по місту» в ХНУ ім. Каразіна в
Центрі українських студій імені Д.І. Багалія ХНУ імені В.Н. Каразіна
(Ліхолєтов Я.В.).
03.11.2016 - у комісії конкурсу «Туристичний Слобожанський сувенір»,
який відбувся в ОКЗ «Харківський науково-методичний центр туризму»
(Путятін В.Д.).
11.11.2016 у Всеукраїнській науковій конференції «Історико-культурна
спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики»
ХНУ ім. В.Н. Каразіна,( Троян А.Т.) «До історії відомих родин. Алчевський
Іван».
09.09.2016 - відвідали ХІI шкільну наукову конференцію «Буди – селище
моє», присвячена 25-річчю незалежності України.
09.12.2016 - ХХХІУ міжнародну краєзнавчу конференцію молодих учених
«Краєзнавство та пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства
охорони пам’яток історії і культури)» (ХНУ ім. Каразіна)
22.12.2016 - з нагоди 20-річчя Харківського музею Голокосту.
Вийшла друком книга «Монументальна шевченкіана Харківщини: За
матеріалами до Харківського тому «Звід пам’яток історії та культури України».
Продовжено підготовку до видання збірки «Харківщина: м. Куп’янськ і
Куп’янський район в літописі краю».
Підготовлено та надіслано матеріали для виступу на черговій міжнародній
конференції ХІАО за темою “Обіг римської імперської монети у київських
племен Дніпровського Лівобережжя” (автор - Дідик В.В.).
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Здано у друк до збірника “Старожитності Дніпровського
Лівобережжя” (м. Полтава) статтю “Випадкові ставрографічні знахідки із
Золочівщини (Харківська обл.): питання стилістики та датування” (автор –
Дідик В.В.).
Проведено екскурсію на Донецькому городищі для учасників суботника.
Продовжується наповнення інформацією веб-сайту «Закладу»
www. spadsсhina.kh.ua сторінки у соціальній мережі «Facebook».
V. Організаційна діяльність
Підготовлені відповіді на листи, які надійшли до «Закладу» від інших
установ з приводу організаційних питань.
Здійснено:

ведення обліку відправленої та отриманої кореспонденції (отримано
— 668 листів, відправлено — 855 листів);

підтримку програмного забезпечення комп’ютерної техніки та
комп’ютерної мережі;

замовлення картриджів для принтерів і ксероксів «Закладу»;

ведення журналу обліку відпрацювання робочого часу та контроль за
додержанням співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку і
виконавчої дисципліни «Закладу»;

ведення журналу обліку руху співробітників «Закладу»;

ведення архіву особистих справ;

ведення обліку надання відпусток співробітникам та контроль за їх
поверненням.
Підготовлено, розроблено та подано на підпис проекти наказів «Закладу»
(98 – з особового складу, 30 - з основної діяльності, 1 – з адміністративногосподарських питань, 11 – про короткострокові відрядження, 35 – про надання
щорічних відпусток).
Оформлено табелі обліку відпрацювання робочого часу співробітниками
«Закладу».
Проведено інструктажі співробітників з питань пожежної безпеки, охорони
праці на робочому місці та позапланові з попередження надзвичайних ситуацій в
осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.
Надано звіти до Центру зайнятості щодо працевлаштування квотної
категорії населення, наявності вакантних посад та прийнятих працівників.
Підготовлено щомісячні звіти до управління праці та соціального захисту
населення щодо надання інформації про працевлаштування громадян.
Розроблено Положення про Обласний комунальний заклад «Харківський
науково-методичний центр охорони культурної спадщини» в новій редакції,
погоджено начальником Управління культури і туризму Харківської обласної
державної адміністрації, надано на затвердження голові Харківської обласної
ради, зареєстровано у встановленому порядку.
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Проведено роботу над Колективним договором, Змінами та доповненнями
до Колективного договору Закладу та їх реєстрацією в Управлінні праці та
соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району
Харківської міської ради.
Підготовлено
та
надано
щорічний
звіт
про
заброньованих
військовозобов’язаних Закладу.
Додаток:
1.
Додаток 1. Перелік інвентаризованих пам’яток історії та
монументального мистецтва — на 5 аркушах.
2.
Додаток 2. Перелік інвентаризованих пам’яток археології – на
3 аркушах.
3.
Додаток 3. Перелік статей, які написані до Харківського тому Зводу
пам’яток історії та культури України співробітниками «Закладу» у
2016 році — на 9 аркушах.
4.
Додаток 4. Перелік облікової документації, складеної у 2016 році на
об’єкти археологічної спадщини — на 9 аркушах.
5.
Додаток 5. Перелік паспортів, виготовлених у 2016 році на об’єкти
археологічної спадщини — на 12 аркушах.
6.
Додаток 6. Перелік паспортів, виготовлених у 2016 році на пам’ятки
історії та монументального мистецтва — на 4 аркушах.
7.
Додаток 7. Перелік облікової документації, складеної у 2016 році на
пам’ятки історії та монументального мистецтва — на 6 аркушах
8.
Додаток 8. Перелік практичних консультацій з питань охорони
історичної спадщини, наданих працівниками «Закладу» в 2016 році — на 2
аркушах.
Всього: на 50 аркушах.
Директор

О. В. Тритинник
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