
Державний реєстр нерухомих пам’яток України. Археологія. Харківська область.
№ п.п. Назва об’єкта Адреса № наказу МКТ про взяття на облік Охор. №

Близнюківський район
Самійлівська сільська рада

1. Курган с. Новоолександрівка,
Magellan Explorist 500:
48° 48.540С 036° 11.785В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8681-Ха

Богодухівський район
2. Курганна 

група (2)
м. Богодухів 
Magellan Explorist 500: 
Курган № 1: 50° 10.726С 035° 31.800В
Курган № 2: 50° 10.772С 035° 31.803В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8682-Ха

3. Поселення 
Богодухів

Фортеця м. Богодухів розташована на правому березі р. Мерла, в центрі 
сучасного міста Богодухів. Посад оточує фортецю з трьох боків (за 
вийнятком південного, де протікає р. Мерла) та в основному розташований
на правому березі р. Мерла, в межах сучасної забудови міста

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8829-Ха

Івано-Шийчинська сільська рада
с. Братениця

4. Курганна 
група (2)

Magellan Explorist 500: 
Курган № 1: 50°  17.298С 035° 40.545В
Курган № 2: 50°  17.248С 035° 40.588В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8683-Ха

5. Курганна 
група ( 3)

Magellan Explorist 500: 
Курган № 1: 50°  18.447С 035° 42.390В
Курган № 4: 50°  18.463С 035° 42.468В
Курган № 5: 50°  18.497С 035° 42.553В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8684-Ха

Вінницько-Іванівська сільська рада
6. Курган с. Вінницькі Івани, 

Magellan Explorist 500:
50° 16.051 Пн. 035° 30.764 Сх.

Наказ МКТ України від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у 
редакції від 16.06.11 № 453/0/16-11)

8685-Ха

Степнянська сільська рада
с. Гарбузи

7. Курганна 
група (6)

Magellan Explorist 500: 
Курган № 1: 50°  16.901С 035° 31.321В
Курган № 2: 50°  16.929С 035° 31.298В
Курган № 3: 50°  16.978С 035° 31.251В
Курган № 4: 50°  17.057С 035° 31.072В
Курган № 5: 50°  17.074С 035° 31.041В
Курган № 6: 50°  17.090С 035° 31.001В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8686-Ха

8. Курган Magellan Explorist 500:
Курган № 7: 50°  18.803С 035°31.899В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8687-Ха

9. Курган Magellan Explorist 500:
Курган № 8: 50°  17.961С 035° 33.744В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8688-Ха
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Губарівська сільська рада
10. Курган с. Губарівка, 

Magellan Explorist 500:
50°  11.634С 035° 23.407В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8690-Ха

Дмитрівська сільська рада
11. Курган с. Дмитрівка, 

Magellan Explorist 500:
50°  12.963С 035° 25.186В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8691-Ха

Куп'єваська сільська рада
с. Куп’єваха

12. Курган Magellan Explorist 500:
50°  14.161С 035° 16.057В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8692-Ха

13. Курганна 
група (7)

Magellan Explorist 500: 
Курган № 2: 50°  12.488С 035° 16.868В
Курган № 3: 50°  12.505С 035° 16.634В
Курган № 4: 50°  12.525С 035° 16.778В
Курган № 5: 50°  12.555С 035° 16.704В
Курган № 6: 50°  12.581С 035° 16.617В
Курган № 7: 50°  12.719С 035° 16.389В
Курган № 8: 50°  12.822С 035° 16.208В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8693-Ха

14. Курганна 
група (12)

Magellan Explorist 500: 
Курган № 9: 50°  12.172С 035° 13.961В
Курган № 10: 50°  12.177С 035° 13.913В
Курган № 11: 50°  12.197С 035° 13.745В
Курган № 12: 50°  12.181С 035° 13.802В
Курган № 13: 50°  12.215С 035° 13.745В
Курган № 14: 50°  12.233С 035° 13.762В
Курган № 15: 50°  12.287С 035° 13.710В 
Курган № 16: 50°  12.322С 035° 13.701В
Курган № 17: 50°  12.276С 035° 13.680В
Курган № 18: 50°  12.245С 035° 13.670В
Курган № 19: 50°  12.199С 035° 14.118В
Майдан № 20: 50°  12.251С 035° 13.733В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8694-Ха

Павлівська сільська рада
15. Курганна 

група (3)
с. Миролюбівка
Magellan Explorist 500: 
Курган № 1: 50°  06.615С 035° 28.967В
Курган № 2: 50°  06.594С 035° 29.043В
Курган № 3: 50°  06.562С 035° 29.120В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8695-Ха

Богодухівська міська рада
с. Мусійки

16. Курганна Magellan Explorist 500: Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 8696-Ха
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група (5) Курган № 1: 50°  07.650С 035° 34.379В
Курган № 2: 50°  07.656С 035° 34.416В
Курган № 3: 50°  07.618С 035° 34.468В
Курган № 4: 50°  07.462С 035° 34.566В
Курган № 5: 50°  07.571С 035° 34.388В

16.06.11 № 453/0/16-11)

17. Курган Magellan Explorist 500:
Курган №6: 50°  07.970С 035° 31.929В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8697-Ха

Олександрівська сільська рада
с. Олександрівка

18. Курганна 
група (3)

Magellan Explorist 500:
Курган № 1: 50°  01.156С 035° 36.061В
Курган № 2: 50°  01.111С 035° 36.145В
Курган № 3: 50°  01.114С 035° 36.253В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8698-Ха

19. Курганна 
група (5)

Magellan Explorist 500:
Курган № 4: 50°  02.052С 035° 31.638В
Курган № 5: 50°  02.056С 035° 31.588В
Курган № 6: 50°  02.046С 035° 31.539В 
Курган № 7: 50°  02.019С 035° 31.399В
Курган № 8: 50°  02.008С 035° 31.337В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8699-Ха

Гутянська сільська рада
20. Курганна 

група (4)
с. Першотравневе
Magellan Explorist 500: 
Курган № 1: 50°  04.855С 035° 27.877В
Курган № 2: 50°  04.883С 035° 27.886В
Курган № 3: 50°  04.895С 035° 27.856В
Курган № 4: 50°  04.882С 035° 28.002В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8700-Ха

Шарівська селищна рада
с-ще Першотравневе

21. Курган Magellan Explorist 500:
Курган: 49°  58.800С 035° 23.259В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8701-Ха

22. Курганна 
група (6)

Magellan Explorist 500: 
Курган № 2: 49°  29.200С 035° 25.612В
Курган № 3: 49°  59.233С 035° 25.646В
Курган № 4: 49°  59.267С 035° 25.644В
Курган № 5: 49°  59.260С 035° 25.683В
Курган № 6: 49°  59.290С 035° 25.562В
Курган № 7: 49°  59.317С 035° 25.521В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8702-Ха

Полково-Микитівська сільська рада
с. Полкова Микитівка

23. Курганна 
група (2)

Курган № 1: 50°  10.389С 035° 19.465В
Курган № 2: 50°  10.420С 035° 19.480В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8703-Ха

24. Курганна Курган № 3: 50°  10.975С 035° 19.081В Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 8704-Ха
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група (8) Курган № 4: 50°  10.972С 035° 19.151В
Курган № 5: 50°  10.969С 035° 19.184В
Курган № 6: 50°  11.091С 035° 18.912В
Курган № 7: 50°  11.030С 035° 18.852В
Курган № 8: 50°  11.021С 035° 18.798В
Курган № 9: 50°  11.038С 035° 18.730В
Курган № 10: 50°  11.090С 035° 18.620В

16.06.11 № 453/0/16-11)

Сазоно-Баланівська сільська рада
25. Курганна 

група (3)
с. Сазоно-Баланівка, 
Magellan Explorist 500: 
Курган № 1: 50˚  04.636С 035˚ 46.937В 
Курган № 2: 50˚  04.622С 035˚ 46.870В 
Курган № 3: 50˚  04.588С 035˚ 46.972В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8705-Ха

26. Курганна 
група (5)

с-ще Горького,
Magellan Explorist 500:
Курган № 1: 50°  05.737С 035° 47.912В
Курган № 2: 50°  05.7995С 035° 47.881В
Курган № 3: 50°  05.786С 035° 47.835В
Курган № 4: 50°  05.715С 035° 47.765
Курган № 5: 50°  05.667С 035° 47.927В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8689-Ха

Хрущово-Микитівська сільська рада
27. Курганна 

група (4)
с. Хрущова Микитівка 
Magellan Explorist 500: 
Курган № 1: 50˚  04.871С 035˚ 31.306В 
Курган № 2: 50˚  04.901С 035˚ 31.338В 
Курган № 3: 50˚  05.166С 035˚ 30.924В
Курган № 4: 50˚  04.243С 035˚ 30.956В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8706-Ха

Червононивська сільська рада
28. Курган с-ще Червона Нива

Magellan Explorist 500: 
Курган: 50˚  01.204С 035˚ 37.148В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8707-Ха

Валківський район
Валківська міська рада

29. Поселення 
Валки
-ІХ

м. Валки Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8715-Ха

Гонтово-Ярська сільська рада
30. Поселення 

«Валк
и-3»

с. Корсунівка Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8716-Ха

Кобзарівська сільська рада
31. Поселення с. Катричівка Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8717-Ха
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Валки
-VІІ

Великобурлуцький район
Шипуватська сільська рада

С. Шипувате
Курганна 

група
за 2,3 на південний захід від села, на північ від межі Куп’янського району. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 1646-Ха

32. Курган №1 за 2,3 на південний захід від села, на північ від межі Куп’янського району. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 1646/1-Ха
33. Курган №2 за 2,25 на південний захід від села, на північ від межі Куп’янського району. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 1646/2-Ха
34. Курган №3 за 2,35 на південний захід від села, на північ від межі Куп’янського району. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 1646/3-Ха

Вовчанський район
Охрімівська сільська рада

35. Поселення 
''Охрі
мівка''

с. Охрімівка
по обидва боки вул. Заріччя

Наказ МКТ від 18.02.2009
№ 100/0/16-09

8671-Ха

Вовчанська міська рада
м. Вовчанськ

36. Поселення 
Вовча
нськ

розташоване на території м. Вовчанськ, по обидва береги р. Вовча. Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8747-Ха

Старосалтівська селищна рада
смт Старий Салтів

37. Поселення
Стари
й
Салтів

розташоване  в  східній  частині  смт  Старий  Салтів,  на  правому  березі
Печенізьського водосховища,  по обидві сторони траси Т-2104. З
заходу та сходу поселення межує з лісовими масивами.

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8748-Ха

Дворічанський район
Дворічанська селищна рада

смт Дворічна
38. Курган №1 Курган № 1 розташований за 1,0 км на захід від південно-західної околиці

смт Дворічна, за 1,1 км на північ від шосейної дороги у напрямку
смт Дворічна – м. Купянськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8804-Ха

Курганна
група
(курга
ни  №
№ 2-7)

Курганна  група  розташована  за  0,4  км на  північний захід  від  північної
околиці смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт
Дворічна – с. Рідкодуб

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2020-Ха

39. Курган №2 Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за
0,47  км на  північний  захід  від  північної  околиці  смт  Дворічна,
праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2020/1-Ха

40. Курган №3 Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 0,7
км  на  північний  захід  від  північної  околиці  смт  Дворічна,

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2020/2-Ха
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праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб
41. Курган №4 Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 0,7

км  на  північний  захід  від  північної  околиці  смт  Дворічна,
праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2020/3-Ха

42. Курган №5 Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 1,0
км  на  північний  захід  від  північної  околиці  смт  Дворічна,
праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2020/4-Ха

43. Курган №6 Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 1,1
км  на  північний  захід  від  північної  околиці  смт  Дворічна,
праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2020/5-Ха

44. Курган №7 Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 1,2
км  на  північний  захід  від  північної  околиці  смт  Дворічна,
праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2020/6-Ха

45. Курган №8 Курган №8 розташований за 2,0 км на північний захід від північної околиці
смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна
– с. Рідкодуб

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8805-Ха

Курганна
група
(курга
н №№
9-10)

Курганна група розташована за 0,93 км на північ від північної околиці смт
Дворічна, на правому березі р. Верхня Дворічна, ліворуч шосейної
дороги у напрямку смт Дворічна – с. Кам’янка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8806-Ха

46. Курган №9 Курган №9, що входить до складу курганної групи (2), розташований за 0,9
км на північ від північної околиці смт Дворічна, на правому березі
р.  Верхня  Дворічна,  ліворуч  шосейної  дороги  у  напрямку
смт Дворічна – с. Кам’янка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8806/1-Ха

47. Курган №10 Курган №9, що входить до складу курганної групи (2), розташований за 0,9
км на північ від північної околиці смт Дворічна, на правому березі
р.  Верхня  Дворічна,  ліворуч  шосейної  дороги  у  напрямку
смт Дворічна – с. Кам’янка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8806/2-Ха

48. Курган №11 Курган №11 розташований за 1,38 км на північ від північної околиці смт
Дворічна на правому березі р. Верхня Дворічна, ліворуч шосейної
дороги у напрямку смт Дворічна – с. Фіголівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8807-Ха

49. Курган №12 Курган  №12  розташований  за  2,4  км  на  північний  схід  від  північної
околиці  смт  Дворічна  на  правому  березі  р.  Верхня  Дворічна,
ліворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Фіголівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8808-Ха

Кам’янська сільська рада
с. Бологівка

50. Курган №1 Курган  №1  розташований  за  0,94  км  на  південь  від  південної  околиці
с. Бологівка,  ліворуч  шосейної дороги у напрямку с. Бологівка –
с. Кам’янка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2021-Ха

с. Западне
Курганна Курганна група (у складі 3 насипів: №1, №2, №3) розташована за 0,29 км Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2023-Ха
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група
(курга
ни  №
№ 1-3)

на північний схід від північно-східної околиці с. Западне, за 0,152
км на південь від шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – м.
Куп’янськ 

51. Курган №1 Курган №1, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1,
№2, №3) розташований за 0,29 км на північний схід від північно-
східної околиці с. Западне

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2023/1-Ха

52. Курган №2 Курган №2, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1,
№2, №3) розташований за 0,27 км на північний схід від північно-
східної околиці с. Западне

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2023/2-Ха

53. Курган №3 Курган №2, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1,
№2, №3) розташований за 0,2 км на північний схід від північно-
східної околиці с. Западне

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2023/3-Ха

54. Курган №4 Курган  №4  розташований  за  0,65  км  від  північно-західної  околиці
с. Западне, за 0,18 км на північ від шосейної дороги у напрямку
смт Дворічна – м. Куп’янськ 

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8809-Ха

Курганна
група
(курга
ни  №
№ 5-6)

Курганна група (у складі 2 насипів: №5, №6) розташована за 1,16 км на
північний захід від північно-західної околиці с. Западне, за 0,2 км
на  захід  від  ґрунтової  дороги  у  напрямку  с. Кутьківка  –
м. Куп’янськ 

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8810-Ха

55. Курган №5 Курган №5, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №5,
№6)  розташований  за  1,32  км  на  північний  захід  від  північно-
західної околиці с. Западне

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8810/1-Ха

56. Курган №6 Курган №6, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №5,
№6)  розташований  за  1,39  км  на  північний  захід  від  північно-
західної околиці с. Западне

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8810/2-Ха

Курганна
група
(курга
ни  №
№ 7-9)

Курганна група (у складі 3 насипів: №7, №8, №9) розташована за 2,62 км
на  північний  захід  від  північної  околиці  с.  Западне  на  лівому
березі яру, обабіч грунтової дороги у напрямку с. Дорошівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8811-Ха

57. Курган №7 Курган №7, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №7,
№8, №9)  за 2,73 км на північний захід від північної  околиці  с.
Западне на лівому березі яру, обабіч грунтової дороги у напрямку
с. Дорошівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8811/1-Ха

58. Курган №8 Курган №8, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №7,
№8, №9)  за 2,76 км на північний захід від північної  околиці  с.
Западне на лівому березі яру, обабіч грунтової дороги у напрямку
с. Дорошівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8811/2-Ха

59. Курган №9 Курган №9, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №7,
№8,  №9)  за  2,8  км  на  північний  захід  від  північної  околиці  с.
Западне на лівому березі яру, обабіч грунтової дороги у напрямку

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8811/3-Ха
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с. Дорошівка
Курганна

група
(курга
ни  №
№  10-
11)

Курганна група (у складі 2 насипів: №10, №11) розташована за 1,55 км на
південний схід від південної околиці с. Западне та за 1,91 км від
повороту шосейної  дороги у напрямку с. Кутьківка – м. Куп’янськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8812-Ха

60. Курган №10 Курган №10, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів:
№10,  №11)  розташований  за  1,79  км  на  південний  схід  від
південної околиці с. Западне та за 1,93 км від повороту шосейної
дороги у напрямку с. Кутьківка – м. Куп’янськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8812/1-Ха

61. Курган №11 Курган №11, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів:
№10,  №11)  розташований  за  1,79  км  на  південний  схід  від
південної околиці с. Западне та за 1,91 км від повороту шосейної
дороги у напрямку с. Кутьківка – м. Куп’янськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8812/2-Ха

62. Курган № 12 Курган  №12  розташований  за  1,96  км  на  південний  схід  від  південної
околиці с. Западне, та за 2,0 км до повороту шосейної дороги у
напрямку смт Дворічна – м. Куп’янськ 

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8813-Ха

с. Кам’янка 
Курганна

група
(курга
ни  №
№ 4-5)

Курганна група (у складі 2 насипів: №4, №5) розташована за 2,34 км від
в’їзду до с. Кам’янка на південно-східній околиці села

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8814-Ха

63. Курган №4 Курган №4, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №4,
№5)  розташований  за  2,34  км  від  в’їзду  до  с.  Кам’янка  на
південно-східній околиці села

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8814/1-Ха

64. Курган №5 Курган №4, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №4,
№5)  розташований  за  2,34  км  від  в’їзду  до  с.  Кам’янка  на
південно-східній околиці села

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8814/2-Ха

65. Курган №6 За 0,95км на схід від в’їзду до с. Кам’янка на південно-східній околиці села Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8842-Ха
с. Красне Перше

Курганна
група
(курга
ни  №
№  1-
11)

Курганна група (в складі 11 насипів: №№1-11) розташована за 2,4 км на
південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025-Ха

66. Курган №1 Курган №1, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №
№ 1-11) розташований за 2,68 км на південь від в’їзду в с. Красне
Перше на південно-західній околиці  

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/1-Ха

67. Курган №2 Курган №2, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: № Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/2-Ха
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№ 1-11) розташований за 2,5 км на південь від в’їзду в с. Красне
Перше на південно-західній околиці

68. Курган №3 Курган №3, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №
№ 1-11) розташований за 2,56 км на південь від в’їзду в с. Красне
Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/3-Ха

69. Курган №4 Курган №4, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №
№ 1-11) розташований за 2,47 км на південь від в’їзду в с. Красне
Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/4-Ха

70. Курган №5 Курган №5, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №
№ 1-11) розташований за 2,47 км на південь від в’їзду в с. Красне
Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/5-Ха

71. Курган №6 Курган №6, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №
№ 1-11) розташований за 2,52 км на південь від в’їзду в с. Красне
Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 22025/6-Ха

72. Курган №7 Курган №7, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №
№ 1-11) розташований за 2,52 км на південь від в’їзду в с. Красне
Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/7-Ха

73. Курган №8 Курган №8, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №
№ 1-11) розташований за 2,54 км на південь від в’їзду в с. Красне
Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/8-Ха

74. Курган №9 Курган №8, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №
№ 1-11) розташований за 2,55 км на південь від в’їзду в с. Красне
Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/9-Ха

75. Курган № 10 Курган №10, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів:
№№  1-11)  розташований  за  2,65  км  на  південь  від  в’їзду  в  с.
Красне Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/10-Ха

76. Кургани №11 Курган №11, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів:
№№  1-11)  розташований  за  2,65  км  на  південь  від  в’їзду  в  с.
Красне Перше на південно-західній околиці

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2025/11-Ха

77. Курган №12 Курган №12 розташований за 1,22 від південно-західної околиці с. Красне
Перше

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8815-Ха

Курганна
група
(курга
ни  №
№  13-
14)

Курганна група (в складі 2 насипів: №13, №14) розташована за 0,93 км від
південної  околиці  с.  Красне  Перше  ліворуч  шосейної  дороги  у
напрямку с. Кам’янка 

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8816-Ха

78. Курган № 13 Курган №13, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів:
№13,  №  14)  розташований  за  0,9  км  від  північної  околиці  с.
Красне Перше ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Кам’янка 

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8816/1-Ха

79. Курган №14 Курган №14, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів:
№13,  №  14)  розташований  за  0,93  км  від  північної  околиці  с.

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8816/2-Ха

9



Красне Перше ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Кам’янка
Курганна

група
(курга
ни  №
№  15-
19)

Курганна група (в складі 5 насипів: №№ 15-19) розташована за 0,08 км від
південно-східної  околиці  с.  Красне  Перше  ліворуч  ґрунтової
дороги у напрямку с. Новомлинськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8817-Ха

80. Курган №15 Курган №15, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №
№ 15-19) розташований за 0,1 км від південно-східної околиці с.
Красне  Перше  ліворуч  ґрунтової  дороги  у  напрямку  с.
Новомлинськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8817/1-Ха

81. Курган №16 Курган №16, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №
№ 15-19) розташований за 0,11 км від південно-східної околиці с.
Красне  Перше  ліворуч  ґрунтової  дороги  у  напрямку  с.
Новомлинськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8817/2-Ха

82. Курган №17 Курган №17, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №
№ 15-19) розташований за 0,23 км від південно-східної околиці с.
Красне  Перше  ліворуч  ґрунтової  дороги  у  напрямку  с.
Новомлинськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8817/3-Ха

83. Курган №18 Курган №18, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №
№ 15-19) розташований за 0,25 км від південно-східної околиці с.
Красне  Перше  ліворуч  ґрунтової  дороги  у  напрямку  с.
Новомлинськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8817/4-Ха

84. Курган №19 Курган №19, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №
№ 15-19) розташований за 0,23 км від південно-східної околиці с.
Красне  Перше  ліворуч  ґрунтової  дороги  у  напрямку  с.
Новомлинськ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8817/5-Ха

с. Тополі
Кургана

групп
а
(курга
ни  №
№ 1-2)

Курганна група (в складі 2 насипів: №1, №2) розташована за 0,86 км на
захід  від  західної  околиці  с.  Тополі,  за  0,2  км  на  північ  від
шосейної дороги у напрямку с. Тополі – с. Кам янкаʼ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8818-Ха

85. Курган №1 Курган №1, що входить до курганної групи (в складі 2 насипів: №1, №2)
розташований за 0,86 км на захід від західної околиці с. Тополі, за
0,2  км  на  північ  від  шосейної  дороги  у  напрямку  с. Тополі  –
с. Кам янкаʼ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8818/1-Ха

86. Курган №2 Курган №2, що входить до курганної групи (в складі 2 насипів: №1, №2)
розташований за 0,8 км на захід від західної околиці с. Тополі, за
0,2  км  на  північ  від  шосейної  дороги  у  напрямку  с. Тополі  –
с. Кам янкаʼ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8818/2-Ха

Кургана Курганна група (в складі 2 насипів: №3, №4) розташована за 2,48 км на Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8819-Ха
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групп
а
(курга
ни  №
№ 3-4)

південний  захід  від  південної  околиці  с.  Тополі,  за  0,7 км  на
північний  захід  від  шосейної  дороги  у  напрямку  с. Тополі  –
с. Кам янкаʼ

87. Курган №3 Курган №3, що входить до курганної групи (в складі 2 насипів: №3, №4)
розташований за 2,5 км на південний захід від південної околиці с.
Тополі,  за  0,7 км  на  північний  захід  від  шосейної  дороги  у
напрямку с. Тополі – с. Кам янкаʼ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8819/1-Ха

88. Курган №4 Курган №4, що входить до курганної групи (в складі 2 насипів: №3, №4)
розташований за 2,48 км на південний захід від південної околиці
с.  Тополі,  за  0,7 км  на  північний  захід  від  шосейної  дороги  у
напрямку с. Тополі – с. Кам янкаʼ

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8819/2-Ха

Колодязненська сільська рада
с. Колодязне

89. Курган № 5 за 1,25 км на південь від південної околиці с. Колодязне, та за 0,37 км на
захід від дороги.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 2416-Ха

90. Курган №6 за 0,83 км на південь від південної околиці с. Колодязне, та за 0,24 км на
схід від дороги.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 2416/1-Ха

91. Курган №7 за  1,5  км  на  південний  схід  від  південної  околиці  с. Колодязне,  та  за
0,89 км на схід від дороги.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 2416/2-Ха

Курганна
група

за  1,81  км на  південний схід  від  південної  околиці  с.  Колодязне,  та  за
1,27 км на схід від дороги.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8843-Ха

92. Курган №8 за 1,81 км на південний схід від південної околиці с. Колодязне, за 1,27 км
на схід від дороги, та за 0,15 км на північний захід від кургану №9

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8843/1-Ха

93. Курган №9 за 2  км на південний схід від південної околиці с. Колодязне, та за 1,39 км
на схід від дороги.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8843/2-Ха

Петро-Іванівська сільська рада
с. Митрофанівка

Курганна
група

за 0,7 км від західної околиці с. Митрофанівка на правому березі балки, що
біля витоків поросла листяним лісом.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 2028

94. Курган № 1 Курган № 1, розташований за 0,83 км від західної околиці с. Митрофанівка
на правому березі балки, що біля витоків поросла листяним лісом.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 2028/1-Ха

95. Курган № 2 Курган № 2, розташований за 0,7 км від західної околиці с. Митрофанівка
на правому березі балки, що біля витоків поросла листяним лісом.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 2028/2-Ха

96. Курган № 3 за 0,2 км на захід від північної  околиці с. Митрофанівка на підвищенні
похилого мису на правому березі р. Верхня Дворічна.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8845-Ха

Курганна
група

за 0,59 км від південної околиці с. Нововасилівка обабіч шосейної дороги у
напрямку с.Колодязне – с. Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8846-Ха

97. Курган № 4 за 0,81 км від південної околиці с.Нововасилівка обабіч шосейної дороги у
напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8846/1-Ха

98. Курган № 5 за 0,62 км від південної околиці с. Нововасилівка обабіч шосейної дороги у Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8846/2-Ха
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напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.
99. Курган № 6 за 0,59 км від південної околиці с. Нововасилівка обабіч шосейної дороги у

напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.
Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8846/3-Ха

Курганна
група

за  1,16  км  від  південної  околиці  с.  Нововасилівка,  праворуч  шосейної
дороги у напрямку с.Колодязне – с. Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8847-Ха

100. Курган № 7 за  1,23  км  від  південної  околиці  с. Нововасилівка,  праворуч  шосейної
дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8847/1-Ха

101. Курган №8 за  1,16  км  від  південної  околиці  с. Нововасилівка,  праворуч  шосейної
дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8847/2-Ха

102. Курган №9 за  1,34  км  від  південної  околиці  с. Нововасилівка,  праворуч  шосейної
дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8847/3-Ха

103. Курган № 10 за  1,1  км  від  південної  околиці  с. Нововасилівка,  праворуч  шосейної
дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8844-Ха

С. Новомлинськ
Курганна

група
за 0,57 км на південь від шосейної дороги у напрямку смт.Дворічна – с.

Красне Перше.
Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8848-Ха

104. Курган №1 за 0,57 км на південь від шосейної дороги у напрямку смт.Дворічна – с.
Красне Перше.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8848/1-Ха

105. Курган № 2 за 0,57 км на південь від шосейної дороги у напрямку смт.Дворічна – с.
Красне Перше.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8848/2-Ха

106. Курган № 7 за 1,21 км на південь від шосейної дороги у напрямку смт.Дворічна – с.
Красне Перше.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8849-Ха

с. Петро-Іванівка
107. Курган № 1 Курган № 1 розташований за 1,66 км на південь від південної околиці с.

Нововасилівка,  праворуч  шосейної  дороги  у  напрямку  с.
Колодязне – с. Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8833-Ха

108. Курган № 2 Курган № 2 розташований за 2,0 км на південь від с. Нововасилівка та за
0,2 км від північної околиці с. Петро-Іванівка. Ліворуч шосейної
дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8834-Ха

109. Кургана
групп
а
(курга
ни  №
№ 3-4)

Курганна  група  (2)  розташована  за  2,12  км  від  південної  околиці  с.
Нововасилівка  та  за  0,39  км  на  північний  схід  від  північної
околиці с. Петро-Іванівка, праворуч шосейної дороги у напрямку
с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8835-Ха

110. Курган № 3 Курган № 3, що входить до складу курганної групи (2), розташований за
2,12 км від південної околиці  с. Нововасилівка та  за 0,39 км на
північний схід від північної околиці с.  Петро-Іванівка,  праворуч
шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8835/1-Ха

111. Курган № 4 Курган № 4, що входить до складу курганної групи (2), розташований за
2,61 км від південної околиці  с. Нововасилівка та  за 1,18 км на
північ від південної околиці с. Петро-Іванівка, праворуч шосейної

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8835/2-Ха

12



дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.
112. Кургана

групп
а
(курга
ни  №
№ 5-6)

Курганна група (2) розташована за 0,33 км на схід від північної околиці с.
Петро-Іванівка праворуч  шосейної  дороги у напрямку с.  Петро-
Іванівка – с. Колодязне.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8836-Ха

113. Курган № 5 Курган № 5, що входить до складу курганної групи (2), розташований за
0,33 км на схід від північної околиці с. Петро-Іванівка праворуч
шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8836/1-Ха

114. Курган № 6 Курган № 6, що входить до складу курганної групи (2), розташований за
0,33 км на схід від північної околиці с. Петро-Іванівка праворуч
шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8836/2-Ха

115. Курган № 7 Курган  № 7  розташований  за  0,23  км  на  схід  від  центральної  частини
східної околиці с. Петро-Іванівка в місці в’їзду до села.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8837-Ха

116. Кургана
групп
а
(курга
ни  №
№  10-
16)

Курганна група (7) розташована за 0,22 км на схід від південної околиці с.
Петро-Іванівка, за 0,05 км - 0,1 км на захід від шосейної дороги у
напрямку с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8838-Ха

117. Курган № 10 Курган № 10, що входить до складу курганної групи (7), розташований за
0,22 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км -
0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с.
Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8838/1-Ха

118. Курган № 11 Курган № 11, що входить до складу курганної групи (7), розташований за
0,32 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км -
0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с.
Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8838/2-Ха

119. Курган № 12 Курган № 12, що входить до складу курганної групи (7), розташований за
0,3 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км -
0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с.
Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8838/3-Ха

120. Курган № 13 Курган № 13, що входить до складу курганної групи (7), розташована за
0,42 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км -
0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с.
Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8838/4-Ха

121. Курган № 14 Курган № 14, що входить до складу курганної групи (7), розташований за
0,4 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км -
0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с.
Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8838/5-Ха

122. Курган № 15 Курган № 15, що входить до складу курганної групи (7), розташований за Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8838/6-Ха
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0,5 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км -
0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с.
Петро-Іванівка.

123. Курган № 16 Курган № 16, що входить до складу курганної групи (7), розташований за
0,5 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км -
0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с.
Петро-Іванівка.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8838/7-Ха

С. Фиголівка
124. Курган № 1 за 0,12 км на північ від північної околиці с. Фиголівка, ліворуч шосейної

дороги  за  0,06км на захід  у  напрямку с.  Фиголівка – с.  Петро-
Іванівка.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8850-Ха

Рідкодубівська сільська рада
с. Водяне

125. Курган №1 Курган  № 1 розташований за 1,56 км на північ від північної  околиці с.
Водяне,  за  0,25  км  на  північний  схід  від  шосейної  дороги  у
напрямку с. Рідкодуб – с-ще Садовод Великобурлуцького району
Харківської області.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8830-Ха

с. Рідкодуб
126. Курган № 1 Курган № 1 розташований за 1,14 км на північний захід від с.  Рідкодуб, за

0,27 км на південний схід від південної околиці с. Водяне ліворуч
шосейної дороги у напрямку с. Рідкодуб – сел. Садовод.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8832-Ха

127. Курган № 2 Курган № 2 розташований за 0,8 км на південний захід від с. Рідкодуб на
північний захід від ґрунтової дороги у напрямку с. Плескачівка.

Наказ МКУ № 1224 від 28.11.2013 р. 8831-Ха

Золочівський район
Великорогозянська сільська рада

128. Курган № 7 с. Велика Рогозянка Наказ Мінкультури від 21.10.11  № 912/0/16-11 8718-Ха
с. Гуринівка

129. Курганна 
група 
(курга
ни 
№1-4)

за 0,6  км від північно-східної  околиці  села,  ліворуч  ґрунтової  дороги у
напрямку південно-західної околиці с. Велика Рогозянка

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 1673-Ха

130. Курган №5 за 1,0 км від північно-східної околиці села, праворуч ґрунтової дороги у
напрямку південно-західної околиці с. Велика Рогозянка

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8772-Ха

131. Курган №6 За  0,42  км  на  захід  від  північно-західної  околиці  с.  Гуринівка,  ліворуч
шосейної дороги у напрямку с. Сковородинівка

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8773-Ха

Гур’їво-Козачанська сільська рада
с. Баранівка

132. Курганна 
група 
(курга
ни 

за  1  км  на  північ  від  північно-західної  околиці  с.  Гуринівка,  ліворуч
шосейної дороги у напрямку с. Сковородинівка

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 2246-Ха
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№1-3)
с. Гур’їв-Козачок

133. Курганна 
група 
(курга
ни 
№1-2)

За 3 км на південний захід від південної околиці села, ліворуч ґрунтової
дороги у напрямку с. Баранівка  - с. Басове

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8774-Ха

с. Сотницький Козачок
134. Курган №1 За 2 км на південець від села та за 0,25 км на захід від шосейної дороги у

напрямку с. Сотницький Козачок – с. Баранове
Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8775-Ха

Жовтнева сільська рада
с. Карасаівка

135. Курганна 
група 
(курга
ни 
№4-7)

За 1,25-2км на захід та північ від північно-західної околиці села, ліворуч
ґрунтової дороги у напрямку с. Слатіне Дергачівського району – с.
Даванка Золочівському району

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 2247-Ха

Золочівська селищна рада
смт Золочів

136. Курган № 1 смт Золочів Наказ Мінкультури від 21.10.11  № 912/0/16-11 8719-Ха
137. Курганна 

група 
(курга
ни 
№2-4)

на вододільному плато корінного правого берегар Уди за 0,6 км на схід від 
залізничного переїзду

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8776-Ха

138. Поселення 
«Золо
чів»

Поселення розташоване по обидва береги р. Уди, в межах сучасного м. 
Золочів. П’ятикутна фортеця займає ділянку правого берега, своїм 
західним краєм впритул наближаючись до річки; східний її край 
знаходиться за 0,8 км західніше залізничної станції «Золочів»

Наказ Міністерства культури України № 1224 від 
28.11.2013 р.

8839-Ха

с. Орішанка
139. Поселення 

«Оріш
анка»

с. Орішанка Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8720-Ха

с. Цапівка
140. Курганна 

група 
(курга
ни 
№1-3)

за 1 км на захід від північно-західної околиці с. Цапівка Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 1680-Ха

141. Курган № 4 за 2,4 км на південний захід від шосейного мосту через греблю ставка на
північній околиці с. Цапівка

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8777-Ха

142. Курган № 5 за 4 км на південний захід від шосейного мосту через греблю ставка на Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8778-Ха
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північній околиці с. Цапівка
143. Курганна 

група 
(курга
ни 
№6-8)

за 0,3 км на південь від повороту шосейної дороги у напрямку с. Цапівка Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8779-Ха

144. Курган № 9 за 1,3 км на схід від південно-східної околиці села, на захід від перехрестя
ґрунтових доріг

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8780-Ха

145. Курганна 
група 
(курга
ни 
№10-
11)

за 1,3 км на схід від південно-східної околиці села, на захід від перехрестя
ґрунтових доріг

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8781-Ха

с. Сніги
Курганна 

група
Курган 1: координати Magellan Explorist 500: 50° 48.20.897Пн 
036°01.649Сх
Курган 2: координати Magellan Explorist 500:50°48.20.884Пн036°01.605Сх
Курган 3: координати Magellan Explorist 500:50°48.20.505Пн036°01.248Сх
Курган 4: координати Magellan Explorist 500:50°48.20.496Пн036°01.584Сх
Курган 5: координати Magellan Explorist 500:50°48.20.485Пн036°01.399Сх
Курган 6: координати Magellan Explorist 500:50°48.20.529Пн036°01.200Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8736-Ха

146. Курган № 1 на вододільному плато лівого корінного берега р. Уди, за 2, 0 км на 
північний схід від східної околиці села та 0, 25 км на північний захід від 
шосейної дороги у напрямку с. Костянтинівка, координати Magellan 
Explorist 500: 
50° 48.20.897Пн 036°01.649Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8736/1-Ха

147. Курган № 2 за 1,9 км на північний схід від східної околиці села та 0,20 км на північний 
захід від шосейної дороги у напрямку 
с. Костянтинівка
Magellan Explorist 500:
50°48.20.884Пн036°01.605Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8736/2-Ха

148. Курган № 3 на вододільному плато корінного лівого берега р. Уди за 1,0 км на 
північний схід від східної околиці села та 0,1-0,20 км на північний захід 
від шосейної дороги у напрямку с. Костянтинівка, координати
Magellan Explorist 500:
50°48.20.505Пн036°01.248Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8736/3-Ха

149. Курган № 4 на вододільному плато корінного лівого берега р. Уди за 1,0 км на 
північний схід від східної околиці села та 0,1-0,20 км на північний захід 
від шосейної дороги у напрямку с. Костянтинівка, координати
Magellan Explorist 500:
50°48.20.496Пн036°01.584Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8736/4-Ха

150. Курган № 5 на вододільному плато корінного лівого берега р. Уди за 1,0 км на Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8736/5-Ха
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північний схід від східної околиці села та 0,1-0,20 км на північний захід 
від шосейної дороги у напрямку с. Костянтинівка, координати
Magellan Explorist 500:
50°48.20.485Пн036°01.399Сх

151. Курган № 6 на вододільному плато корінного лівого берега р. Уди за 1,0 км на 
північний схід від східної околиці села та 0,1-0,20 км на північний захід 
від шосейної дороги у напрямку с. Костянтинівка, координати
Magellan Explorist 500:
50°48.20.529Пн036°01.200Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8736/6-Ха

Лютівська сільська рада
с. Лютівка

152. Курган № 1 за  2  км  на  схід  від  центрально  східної  околиці  села  та  за  2,0  км  на
південний захід від с. Гресі

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8782-Ха

153. Курган № 2 за 0,75 км на південний захід від села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8783-Ха
154. Курганна 

група 
(курга
ни 
№3-5)

за 0,3 км на південь від південної околиці села та за 2,2 км на північ від с.
Рясне

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8784-Ха

Малорогозянська сільська рада
с. Мала Рогозянка 

155. Поселення 
«Мала
Рогозя
нка-2»

с. Мала Рогозянка Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8721-Ха

156. Курган №1 за 0,8 км від північно-східної околиці с. Мала Рогозянка Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8785-Ха
157. Курганна 

група 
(курга
ни 
№2-4)

за 1 км на північ від центральної частини північної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 1675-Ха

158. Курган №5 за 3,2 км на північ від північно-західної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8786-Ха
159. Курган №6 за 3,2 км на північ від північно-західної частини околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8787-Ха
160. Курганна 

група 
(курга
ни 
№7-
10)

за 0,2 км на південь від центральної частини південної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8788-Ха

161. Курган №11 за 3,2 км на північ від північно-західної частини околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8789-Ха
с-ще Перемога

162. Курган № 1 с-ще Перемога Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8722-Ха
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163. Курган № 2 с-ще Перемога Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8723-Ха

Одноробівська сільська рада
с. Ковалі

164. Курган №1 за 0,5 км від північно-західної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8790-Ха
с. Мартинівка

165. Курганна 
група 
(курга
ни 
№1-2)

за 0,9 км на південь від залізничної зупинки Сніги Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 2248-Ха

166. Курган №3 за 0,9 км на південь від залізничної зупинки Сніги Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8791-Ха
с. Петрівка

167. Курганна 
група 
(курга
ни 
№1-5)

за  1  км  на  північ  від  північної  околиці  с  Петрівка,  по  обидві  сторони
дороги у напрямку с. Олександрівка

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 1676-Ха

168. Курган №6 за  1  км  на  північ  від  північної  околиці  с  Петрівка,  ліворуч  дороги  у
напрямку с. Олександрівка

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8792-Ха

Одноробівська Перша сільська рада
с. Івашки

169. Курган №1 за 2,5 км на північний схід від північної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8793-Ха
170. Курганна 

група 
(курга
ни 
№2-4)

за 2 км на північний схід від північної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 1674-Ха

171. Курган №5 за 2.5 на схід від села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8794-Ха
172. Курган №6 за 2,8 на схід від південно-східної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8795-Ха
173. Курган №7 за 2,5 на схід від південно-східної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8796-Ха
174. Курган №8 за 1 км на схід від південно-східної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8797-Ха

Писарівська сільська рада
175. Курганна 

група 
(курга
ни 
№1-6)

за 3,3 км на схід від центральної частини східної околиці с. Писарівка Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 2317-Ха

с. Леміщине
176. Курганна 

група 
(курга

за 0,4-2,96 км на північ від північної околиці с. Леміщине Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 2240-Ха
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ни 
№1-4)

с. Писарівка
177. Курганна 

група 
(курга
ни 
№1-5)

за 2 км на північний захід від західної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 1677-Ха

Олександрівська сільська рада
с-ще Тимофіївка

Курганна 
група

Курган 1: координати Magellan Explorist 500:50°21.878Пн035°46.589Сх
Курган 2: координати Magellan Explorist 500:50°22.346Пн035°46.777Сх
Курган 3: координати Magellan Explorist 500:50°22.407Пн035°46.759Сх
Курган 4: координати Magellan Explorist 500:50°22.460Пн035°46.750Сх
Курган 5: Magellan Explorist 500:50°22.617Пн035°46.677Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8737-Ха

178. Курган № 1 за 1,0 км на північний захід від села, координати Magellan Explorist 500:
50°21.878Пн035°46.589Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8737/1-Ха

179. Курган № 2 на вододільному плато високого корінного лівого берега р. Грайворонки, за
1,0 км на північ від північно-західної околиці села, координати Magellan 
Explorist 500:
50°22.346Пн035°46.777Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8737/2-Ха

180. Курган № 3 на вододільному плато високого корінного лівого берега р. Грайворонки, за
1,0 км на північ від північно-західної околиці села, координати 
Magellan Explorist 500:
50°22.407Пн035°46.759Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8737/3-Ха

181. Курган № 4 на вододільному плато високого корінного лівого берега р. Грайворонки, за
1,0 км на північ від північно-західної околиці села, координати Magellan 
Explorist 500:
50°22.460Пн035°46.750Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8737/4-Ха

182. Курган № 5 на вододільному плато високого корінного лівого берега р. Грайворонки, за
1,0 км на північ від північно-західної околиці села, координати Magellan 
Explorist 500:50°22.617Пн035°46.677Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8737/5-Ха

Світличненська сільська рада
183. Курган № 4 с. Дуванка Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8724-Ха
184. Курган № 3 с. Дуванка Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8725-Ха

с. Світличне
185. Курган № 1 за 0,86 км на північ від села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8798-Ха
186. Курганна 

група 
(курга
ни №
№2-3)

за 1,5 на схід від села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 1678-Ха
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Удянська сільська рада
с. Уди

187. Курган № 1 за 3,5 км на південний захід від села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8799-Ха
188. Курган № 2 за 3,5 км на південний захід від південної околиці села Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 8800-Ха
189. Курганна 

група 
(курга
ни №
№3-5)

за 2,5 км на схід від південно-західної околиці с. Уди Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 1679-Ха

190. поселення 
«Кост
янтині
вка»

За 0,2 км на південний захід від села на мисоподібному підвищенні лівого
берега р. Уди

Наказ МКУ № 364 від 26.04.2013 р. 2129-Ха

Феськівська сільська рада
с. Феськи

191. Курган №1 розташований на схід за 1,2 км та на південний схід за 1,5 км від села Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8743-Ха;
192. Курганна 

група 
(курга
ни №
№2-3)

розташовані на схід за 1,2 км та на південний схід за 1,5 км від села Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8744-Ха;

с. Чепелі
193. Поселення 

Чепелі
– І

розташоване у 0,2 км на схід від північно-східної околиці села Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8745-Ха;

194. Поселення 
Чепелі
– ІІ

розташоване у 0,3 км на захід від села Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8746-Ха;

м. Ізюм
195. Поселення 

Ізюм
Фортеця  м. Ізюм  являє  собою  складну  фортифікаційну  споруду,  що

утворилася  з  двох  незалежних  укріплених  центрів,  об’єднаних
між  собою.  Обидва  вони  розташовані  на  правому  березі
р. Сіверський Дінець, в межах або в безпосередній близькості до
сучасного міста.

Наказ Міністерства культури України № 1224 від 
28.11.2013 р.

8840-Ха

196. Курган №7 розташування на планкорному плато високого лівого берега річки Мокрий
Ізюмець, приблизно за 1,0 км на захід від північно-східної околиці
м. Ізюм, вздовж автошляху м. Ізюм – с. Підвисоке

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8851-Ха

Краснокутський район
Краснокутська селищна рада

С. Чернещина
197. Місце 

розта
Вул. Петровського 32,34,36 Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8852-Ха
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шуван
ня 
колиш
нього 
Петро
павлів
ського
монас
тиря

м. Куп'янськ
198. Кургани Magellan Explorist 500:

490 41.680С 0370 35.92В точ. 5м
Наказ МКТ від 18.02.2009
№ 100/0/16-09

2338- Ха

199. Кургани Magellan Explorist 500:
490 41.724С 0370 36.144В точ. 2м

Наказ МКТ від 18.02.2009
№ 100/0/16-09

2338-Ха

Куп’янський район
Лісностінківська сільська рада

С. Синиха
200. Поселення 

Синих
а-1

Розташоване на лівому березі річки Синиха, на піщаному мисі.За 0,85 км 
на схід від східної околиці с. Воронцівка та в 1,3 км західніше 
західної околиці с. Синиха.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8853-Ха

201. Поселення 
Синиха - 2

розташоване навпроти с. Синиха, за 0,4 км на південь від західної околиці 
села.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8854-Ха

202. Поселення 
Синиха - 3

розташоване навпроти с. Синиха, за 0,4 км на південь від західної околиці 
села, на мисі правого берега р. Синихи, при впадінні яру, залісені 
верхів’я якого мають назву «ур. Зінцево».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8855-Ха

203. Поселення 
Синиха - 4

розташоване на правому березі р. Синиха, в межах однойменного села, на 
піщаній дюні в заплаві. З півночі обмежене ґрунтовою дорогою 
(вулицею), що пролягає по заплаві річки, з заходу та сходу - 
промоїнами

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8856-Ха

204. Поселення 
Синиха - 5

розташоване на правому березі р. Синиха, на низькому мисі, утвореному 
при впадінні в заплаву річки безіменного струмка, що тече від 
с. Біле. Займає лівий (західний) берег цього струмка. Стрілка мису
віддалена від мосту в центрі с. Синиха на 0,8 в південно-східному 
напрямку

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8857-Ха

Сеньківська сільська рада
С. Сенькове

205. Поселення 
Сенькі
вська 
Синих
а-1

розташоване за 1,0 км на схід від с. Синиха та за 3,0 км на захід від 
с. Cенькове.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8858-Ха

206. Поселення розташоване на низькій терасі правого берега р. Синиха. З півночі Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8859-Ха
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Сенькі
вська 
Синих
а-2

обмежене заплавою річки Синихи, з заходу – невеликим коротким 
яром

Печенізький район
Печенізька селищна рада

207. Поселення 
''Новокомсомо
льське - 1''

с. Новокомсомольське
Magellan Explorist 500: 
490˚  53.498С 036˚ 01.072В

Наказ МКТ від 03.02.10 № 58/0/16-10 (у редакції від 
16.06.11 № 453/0/16-11)

8708-Ха

208. Поселення 
«Печеніги-5»

смт Печеніги,
за 3 км на південь від західної околиці селища

Наказ Мінкультури від 21.10.11  № 912/0/16-11 8726-Ха

209. Городище 
«Март
івське
»

Чугуєво-Бабчанське лісове господарство, квартал 40 Наказ Мінкультури від 23.01.12 № 51 8735-Ха

210. Могильник 
Киців
ський

Розташований на високому мисі лівого берега р. Велика Бабка Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8762-Ха

Красноградський район
м. Красноград

211. Поселення 
Костя
нтино
град

розташоване на високому корінному правому березі р. Берестова, в межах
м. Красноград

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8749-Ха

Куп янський районʼ
Гусинська сільська рада

с. Самборівка
212. Курган №23 Курган  №23  розташований  за  0,86  км  на  північний  захід  від  західної

околиці с. Самборівка
Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8820-Ха

Моначинівська сільська рада
с. Моначинівка

213. Курган №1 Курган №1 розташований за 0,86 на північний схід від центру села Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2588-Ха
Нечволодівська сільська рада

с. Нечволодівка
Курганна 

група 
(курга
ни №
№ 1-6)

Курганна  група  розташована  за  4,9  км  на  північний  захід  від  західної
околиці села

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2145-Ха

214. Курган №1 Курган №1, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №
№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід
від західної околиці с. Нечволодівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2145/1-Ха
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215. Курган №2 Курган №2, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №
№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід
від західної околиці с. Нечволодівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2145/2-Ха

216. Курган №3 Курган №3, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №
№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід
від західної околиці с. Нечволодівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2145/3-Ха

217. Курган №4 Курган №4, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №
№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід
від західної околиці с. Нечволодівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2145/4-Ха

218. Курган №5 Курган №5, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №
№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід
від західної околиці с. Нечволодівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2145/5-Ха

219. Курган №6 Курган №6, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №
№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід
від західної околиці с. Нечволодівка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2145/6-Ха

Піщанська сільська рада
с. Піщане

220. Курган №5 Курган №5 розташований за 1,4 км на північ від північно-східної околиці
с. Піщане

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 2589-Ха

Пристінська сільська рада
с. Пристін

Курганна 
група 
(курга
ни №
№ 9-
11)

Курганна група (у складі 3 насипів: №9, №10, №11) розташована за 3,2 км
на північний захід від північно-західної околиці с. Пристін

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р. 8821-Ха

221. Курган №9 Курган №9, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №9,
№10,  №11),  що   розташована  за  3,2  км  на  північний  захід  від
північно-західної околиці с. Пристін

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 8821/1-Ха

222. Курган №10 Курган №10, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №9,
№10,  №11),  що   розташована  за  3,2  км  на  північний  захід  від
північно-західної околиці с. Пристін

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 8821/2-Ха

223. Курган №11 Курган №11, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №9,
№10,  №11),  що   розташована  за  3,2  км  на  північний  захід  від
північно-західної околиці с. Пристін

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 8821/3-Ха

Просянська сільська рада
с. Миколаївка Перша

Курганна 
група 
(курга
ни №

Курганна група (у складі 2 насипів: №9, №10), що розташована за 1,7 км
на північ від північної околиці села, на захід від залізничної колії

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 2587-Ха
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№ 9-
10)

224. Курган №9 Курган №9, входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №9,
№10),що розташована  за  1,7  км на  північ  від  північної  околиці
села, на захід від залізничної колії

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 2587/1-Ха

225. Курган №10 Курган №10, входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №9,
№10),що розташована  за  1,7  км на  північ  від  північної  околиці
села, на захід від залізничної колії

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 2587/2-Ха

Смородківська сільська рада
с. Смородьківка

Курганна 
група 
(курга
ни №
№ 1-3)

Курганна група (у складі 3 насипів: №1, №2, №3), що розташована за 1,0
км на південний захід від південної ококлиці с. Смородьківка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 2341-Ха

226. Курган №1 Курган №1, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1,
№2,  №3),  що  розташована  за  1,0  км  на  південний  захід  від
південної ококлиці с. Смородьківка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 2341/1-Ха

227. Курган №2 Курган №2, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1,
№2,  №3),  що  розташована  за  1,0  км  на  південний  захід  від
південної ококлиці с. Смородьківка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 2341/2-Ха

228. Курган №3 Курган №3, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1,
№2,  №3),  що  розташована  за  1,0  км  на  південний  захід  від
південної ококлиці с. Смородьківка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 2341/3-Ха

Нововодолазький район
Бірківська селищна рада

смт Бірки
229. Поселення 

Бірки-
1

розташоване  за  0,5  км  на  південний  схід  від  південно-східної  околиці
селища

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8750-Ха

230. Поселення 
Бірки-
2

розташоване на південно-східній околиці селища Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8751-Ха

231. Поселення 
Бірки-
3

розташоване за 1 км на південний схід від південно східної околиці селища Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8752-Ха

С. Ключеводське
232. Курган № 1 Розташований за 1,0 км на північ від північної околиці села, ліворуч (100

м)  від  асфальтованої  дороги,  що  веде  до  шосе  сел.  Борки  —
смт Нова Водолага

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8860-Ха

233. Курган № 2 Розташований за 0,35 км на захід  від кладовища с. Ключеводське.. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8861-Ха
Курганна Кургани №№ 3 — 5 розташовані за 1,8 км на північний захід від західної Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8862-Ха

24



група 
(курга
ни №
№ 3-5)

околиці села.

234. Курган № 3 розташований за 1,8 км на північний захід від західної околиці села. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8862/1-Ха
235. Курган № 4 розташований за 1,8 км на північний захід від західної околиці села. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8862/2-Ха
236. Курган № 5 розташований за 1,8 км на північний захід від західної околиці села. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8862/3-Ха
237. Курган № 6 Розташований за 2,2 км на північний захід від західної частини 

с. Ключеводське.
Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8863-Ха

238. Курган № 7 Розташований за 1,35 км на північний схід  від північної околиці с. 
Ключеводське, ліворуч від асфальтованої дороги (2 км автошляху 
сел. Борки — смт Нова Водолага).

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8892-Ха

239. Курган № 8 Розташований за 2,0 км на схід від північної околиці с. Ключеводське, та за
0,8 км на захід від південної околиці сел. Бірки, за 0,35 км на північ від 
ставка с. Ключеводське.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8864-Ха

с. Рябухине
240. Поселення 

Рябух
ине-ІІІ

Поселення розташоване на східній околиці с. Рябухине поблизу житлових
будівель, за 0,15км на північний схід від ставка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 8822-Ха

241. Поселення 
Рябух
ине-ІІ

Розташоване за 0,5 км на північ від села Рябухине на мисі лівого берега р.
Коси. Ліва притока р. Джгун,  ліва притока р. Вільшанка – права
притока р. Мжа

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 8824-Ха

242. Поселення 
Рябух
ине-
IV

Поселення розташоване на східній околиці с. Рябухине поблизу житлових
будівель, вздовж південного берега ставка

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 8823-Ха

243. Поселення 
Рябух
ине-V

Розташоване за 1,5 км на схід від с. Рябухине ліворуч ґрунтової дороги у
напрямку с. Таранівка на високому мисі балки Поворотна

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 8825-Ха

244. Курган № 1 Розташований за 3,5 км на північ від північно-західної околиці села,  на
високому лівому березі р. Коси — лівої притоки р. Джгун.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8865-Ха

Курганна 
група 
(курга
ни №
№ 2-3)

Розташовані  за  3,0 км  на  південний  схід  від  східної  околиці  села,  на
вододілі р. Берестова та р. Джгун.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8866-Ха

245. Курган №2 Розташований за 3,0 км на південний схід від східної околиці села, на 
вододілі р. Берестова та р. Джгун.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8866/1-Ха

246. Курган №3 Розташований за 3,0 км на південний схід від східної околиці села, на 
вододілі р. Берестова та р. Джгун.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8866/2-Ха

247. Курган №4 Розташований за 2,0 км на північ від північної околиці села, на вододілі 
двох балок, праворуч (125 м) від ґрунтової дороги с. Рябухине — сел. 

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8867-Ха
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Бірки.
Знам’янська сільська рада

с. Знам’янка
248. Курганна 

група 
(курга
ни №
№ 1-5)

розташована за 1,2 км на схід від північної околиці с. Знам’янка, між
лісовим масивом та балкою Соболєва

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8753-Ха

с. Мануйлове
249. Курганна 

група 
(курга
ни №
№1-2)

розташована за 0,75 км на схід від східної околиці с. Мануйлове Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8754-Ха

Ордівська сільська рада
С. Ордівка

250. Курган № 4 за 3,08 км на північний захід від перехрестя грунтової та шосейної дороги
у напрямку смт Нова Водолага - смт Бірки.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8868-Ха

251. Курган № 5 за 1,29 км на південь від залізничної зупинки Джгун; за 1,78 км на північ
від шосейної дороги у напрямку с. Ордівка – смт Нова Водолага.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8869-Ха

252. Курган № 17 На 1,07 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8870-Ха
253. Майдан № 18 за 1,96 км на південь від залізничної платформи Єзерська; та за 2,76 км від

шосейної дороги у напрямку с. Нова Мерефа – смт Нова Водолага.
Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8871-Ха

Курганна 
група

за 0,1 км від південної околиці с. Нова Мерефа; на південь від ґрунтової
дороги у напрямку с.Ордівка – смт Нова Водолага.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 1950-Ха

254. Курган №1 за 0,1 км від південної околиці с. Нова Мерефа; на південь від ґрунтової
дороги у напрямку с.Ордівка – смт Нова Водолага.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 1950/1-Ха

255. Курган №2 за 0,22 км від південної околиці с. Нова Мерефа; за 0,27 км на південний
схід від кургану №1.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 1950/2-Ха

256. Курган №3 за 0,23 км від околиці с.  Нова Мерефа; за 0,16 км на південний захід від
кургану №1.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 1950/3-Ха

Курганна 
група

за 0,86 км на південь від залізничної зупинки Джгун; та за 0,22 км від
ґрунтової дороги у напрямку залізничної зупинки Джгун на

північно-західній околиці с. Нова Мерефа (колишні Барабаші).

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8872-Ха

257. Курган №6 за 0,86 км на південь від залізничної зупинки Джгун; та за 0,22 км від
ґрунтової дороги у напрямку залізничної зупинки Джгун на

північно-західній околиці с. Нова Мерефа (колишні Барабаші).

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8872/1-Ха

258. Курган №7 за 0,86 км на південь від залізничної зупинки Джгун; за 0,08 км на
південний захід від кургану №6.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8872/2-Ха

Курганна 
група

за 1,37 км на південь від залізничної зупинки Єзерська, та за 1,63 км від
залізничної зупинки Липкуватівка на захід від залізничної колії у

напрямку з с Бірки – с Мерефа.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8873-Ха
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259. Курган №8 за 1,94 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8873/1-Ха
260. Курган №9 за 1,87 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8873/2-Ха
261. Курган №10 за 1,79 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8873/3-Ха
262. Курган №11 за 1,76 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8873/4-Ха
263. Курган №12 за 1,69 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8873/5-Ха
264. Курган №13 за 1,63 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8873/6-Ха
265. Курган № 14 за 1,68 км від залізничної платформи Єзерська. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8874-Ха

Курганна 
група

за 1,8 км на південь від залізничної платформи Єзерська, та за 2,13 км на
північ від шосейної дороги у напрямку с. Нова Мерефа – смт Нова

Водолага.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8875-Ха

266. Курган №15 за 1,2 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8875/1-Ха
267. Курган №16 за 1,14 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка. Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8875/2-Ха

Просянська сільська рада
с. Просяне

268. Курганна
група (№ 1-3)

розташована за 0,7 км на південь, ліворуч дороги Харків – Сімферополь Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 1951-Ха

269. Курганна
група (№4-5)

розташована за 0,9 км на південь від балки Іванци, за 0,57 км на північ від
дороги с. Просяне - с. Ляшівка

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8755-Ха

270. Курганна
група (№6-10)

розташована за 0,9 км на південь від балки Іванци, за 0,57 км на північ від
дороги с. Просяне - с. Ляшівка

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8756-Ха

271. Курганна
група  (№11-
12)

розташована за 4,2 км на захід від західної околиці с. Просяне, на вододілі
р. Берестова та р. Джгун

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8757-Ха

Рокитненська сільська рада
с. Мокра Рокитна

272. Курган №1 розташований за 1 км на північ від північної околиці с. Мокра Рокитна Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8758-Ха
Старовірівська сільська рада

с. Дячківка
273. Курганна

група (кургани
№№ 1-4)

розташована  за  0,6  км  на  північ  від  північної  околиці  села,  праворуч
дороги у напрямку с. Дячківка – с. Старовірівка

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8759-Ха

274. Курганна
група (кургани
№№ 5-11)

розташована за 0,25 км на північний захід від західної околиці села,  на
провому березі р. Берестова

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8760-Ха

С. Палатки
Курганна
група (Кургани
№№1—2)

Розташована за 1,8 км на північ  від північної околиці села, на високому
правому березі р. Берестовенька, ліворуч асфальтованої дороги із
с. Старовірівка до с. Палатки.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8876-Ха

275. Курган №1 Розташований за 1,8 км на північ  від північної околиці села, на високому 
правому березі р. Берестовенька, ліворуч асфальтованої дороги із 
с. Старовірівка до с. Палатки.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8876/1-Ха

276. Курган №2 Розташований за 1,8 км на північ  від північної околиці села, на високому Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8876/2-Ха
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правому березі р. Берестовенька, ліворуч асфальтованої дороги із 
с. Старовірівка до с. Палатки.

277. Курган №3 Розташований за 1,8 км на північ  від північної околиці села, на високому 
правому березі р. Берестовенька, ліворуч (200 м) від асфальтованої дороги 
із с. Старовірівка до с. Палатки.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8877-Ха

с. Старовірівка
Курганна
група (Кургани
№№1—2)

Розташована  за  2  км  на  захід  від  західної  околиці  села,  на  високому
правому березі р. Берестовенька, та за 1,5 км на північний схід від
залізничної  зупинки  «53  км».  Через  насипи  курганів  №№1—2
пролягає ґрунтова дорога із с. Старовірівка — залізнична зупинка
«53 км».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8878-Ха

278. Курган №1 Розташований  за  2  км  на  захід  від  західної  околиці  села,  на  високому
правому березі р. Берестовенька, та за 1,5 км на північний схід від
залізничної зупинки «53 км».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8878/1-Ха

279. Курган №2 Розташований  за  2  км  на  захід  від  західної  околиці  села,  на  високому
правому березі р. Берестовенька, та за 1,5 км на північний схід від
залізничної зупинки «53 км».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8878/2-Ха

280. Курган №3 Розташований за 1,8 км на захід від західної околиці села,  на високому
правому березі р. Берестовенька, та за 2,0 км на північний схід від
залізничної  зупинки  «53  км».  Праворуч  насипу  кургану  №3
пролягає ґрунтова дорога із с. Старовірівка — залізнична зупинка
«53 км».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8879-Ха

281. Курган №4 Розташований за 1,8 км на захід від західної околиці села,  на високому
правому березі р. Берестовенька, та за 2,2 км на північний схід від
залізничної зупинки «53 км».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8880-Ха

Курганна 
група (Кургани
№№5—7)

Розташована  за  2  км  на  захід  від  західної  околиці  села,  на  високому
правому березі р. Берестовенька, та за 1,9 км на північний схід від
залізничної зупинки «53 км».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8881-Ха

282. Курган №5 Розташований за 2 км на захід від західної околиці села, на високому 
правому березі р. Берестовенька, та за 1,9 км на північний схід від 
залізничної зупинки «53 км».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8881/1-Ха

283. Курган №6 Розташований за 2 км на захід від західної околиці села, на високому 
правому березі р. Берестовенька, та за 1,9 км на північний схід від 
залізничної зупинки «53 км».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8881/2-Ха

284. Курган №7 Розташований за 2 км на захід від західної околиці села, на високому 
правому березі р. Берестовенька, та за 1,9 км на північний схід від 
залізничної зупинки «53 км».

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8881/3-Ха

Курганна 
група (Кургани
№№8-9)

Розташована за 0,5 км на північ від північної околиці села, на високому 
правому березі р. Берестовенька, за 0,25 км ліворуч від ґрунтової дороги, 
що веде із центру с. Старовірівка до безіменного ставка.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8882-Ха

285. Курган №8 Розташований за 0,5 км на північ від північної околиці села, на високому 
правому березі р. Берестовенька, за 0,25 км ліворуч від ґрунтової дороги, 

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8882/1-Ха
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що веде із центру с. Старовірівка до безіменного ставка.
286. Курган №9 Розташований за 0,5 км на північ від північної околиці села, на високому 

правому березі р. Берестовенька, за 0,25 км ліворуч від ґрунтової дороги, 
що веде із центру с. Старовірівка до безіменного ставка.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8882/2-Ха

287. Курган №10 Розташований за 5,0 км на південь від південної околиці села, ліворуч від 
асфальтованої дороги із с. Старовірівка до с. Дячківка, на вододілі річок 
Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8883-Ха

288. Курган №11 Розташований за 4,5 км на південь від західної околиці села, праворуч (800
м) від асфальтованої дороги із с. Старовірівка до с. Дячківка, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8884-Ха

289. Курган №12 Розташований за 4,5 км на південь від західної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8885-Ха

290. Курган №13 Розташований за 4,5 км на південь від західної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8886-Ха

Курганна 
група (Кургани
№№14-16)

Розташована за 4,5 км на південь від західної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8887-Ха

291. Курган №14 Розташований за 4,5 км на південь від західної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8887/1-Ха

292. Курган №15 Розташований за 4,5 км на південь від західної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8887/2-Ха

293. Курган №16 Розташований за 4,5 км на південь від західної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8887/3-Ха

Курганна 
група (Кургани
№№17-18)

Розташована на кордоні з Красноградським районом, за 3 км на південь від
крайньої південно-західної околиці с. Старовірівка, на вододілі річок 
Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8888-Ха

294. Курган №17 Розташований на кордоні з Красноградським районом, за 3 км на південь 
від крайньої південно

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8888/1-Ха

295. Курган №18 Розташований на кордоні з Красноградським районом, за 3 км на південь 
від крайньої південно

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8888/2-Ха

296. Курган №19 Розташований за 6,0 км на південь від західної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8889-Ха

Курганна 
група (Кургани
№№20-22)

Розташована за 6,0 км на південь від південної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8890-Ха

297. Курган №20 Розташований за 6,0 км на південь від південної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8890/1-Ха

298. Курган №21 Розташований за 6,0 км на південь від південної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8890/2-Ха

299. Курган №22 Розташований за 6,0 км на південь від південної околиці села, на вододілі 
річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8890/3-Ха

Курганна Розташована за 1,2 км на південь від центральної частини південної Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8891-Ха
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група (Кургани
№№23-25)

околиці села, на вододілі річок Берестова та Берестовенька.

300. Курган №23 Розташований за 1,2 км на південь від центральної частини південної 
околиці села, на вододілі річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8891/1-Ха

301. Курган №24 Розташований за 1,2 км на південь від центральної частини південної 
околиці села, на вододілі річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8891/2-Ха

302. Курган №25 Розташований за 1,2 км на південь від центральної частини південної 
околиці села, на вододілі річок Берестова та Берестовенька.

Наказ МКУ № 42 від 28.01.2014р. 8891/3-Ха

303. Курганна
група  (№26-
27)

розташована за 1,7 км на північний схід від східної околиці села, на полі,
ліворуч дороги, у напрямку с. Караван

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8761-Ха

Чугуївський район
м. Чугуїв

304. Селище 
Чугуїв
ське-1

Наказ МКТУ від 24.09.2008 № 1001/0/16-08 2653-Хк

305. Селище 
Чугуїв
ське-3

розташоване у південно-східному краю Чугївського городища 
у сідловини корінного мису

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8764-Ха

306. Поселення
Предо
браже
нське

розташоване на краю мису Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8765-Ха

307. Поселення
Гремя
че

розташоване на північно-західній околиці м. Чугуєва на мисі лівого берега 
р. Чуговки – правого припливу р. Сіверський Донець

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8766-Ха

Великобабчанська сільська рада
308. Поселення 

''Велика Бабка 
- 1''

с. Велика Бабка
Magellan Explorist 500:
500 00.708С 0360.43.087В точ. 5м

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8655-Ха

с. Піщане
309. Поселення 

''Піщане - 1''
с. Піщане
Magellan Explorist 500:
500 01.628С 0360  41.848В точ. 5м

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8656-Ха

Граківська сільська рада
с. Гракове

Курганна 
група

Курган 5: координати Magellan Explorist 500:49°42.405Пн.,036°50.472Сх
Курган 6: координати Magellan Explorist 500:49°42.346Пн.,036°50.507Сх 
Курган 7: координати Magellan Explorist 500:
49°42.374Пн.,036°50.489Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8738-Ха

310. Курган № 5 за 0,5 км на захід від села, ліворуч від шосейної дороги у напрямку м. 
Ізюм-м. Харків, координати Magellan Explorist 

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8738/1-Ха
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500:49°42.405Пн.,036°50.472Сх

311. Курган № 6 за 0,5 км на захід від села, ліворуч від шосейної дороги у напрямку м. 
Ізюм-м. Харків, координати Magellan Explorist 500:
49°42.346Пн.,036°50.507Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8738/2-Ха

312. Курган № 7 за 0,5 км на захід від села, ліворуч від шосейної дороги у напрямку м. 
Ізюм-м. Харків, координати Magellan Explorist 500:
49°42.374Пн.,036°50.489Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8738/3-Ха

с. Ртищівка
Курганна 

група
Курган 1: координати
Magellan Explorist 500:
49°42.878Пн.,036°45.189Сх
Курган 2: координати
Magellan Explorist 500:
49°42.881Пн.,036°45.274Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8739-Ха

313. Курган № 1 за 2,0 км на південний захід від села, біля витоків балки, координати
Magellan Explorist 500:
49°42.878Пн.,036°45.189Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8739/1-Ха

314. Курган № 2 за 2,0 км на південний захід від села, біля витоків балки, координати
Magellan Explorist 500:
49°42.881Пн.,036°45.274Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8739/2-Ха

Зарожненська сільська рада
с. Зарожне

315. Кургани (№ 1, 
№ 4)

Magellan Explorist 500:
490 55.595С 0360  38.510В точ. 3м;
490 55.599С 0360   38.566В точ. 4м

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 2369-Ха

316. Кургани (№ 5, 
№ 6)

Magellan Explorist 500:
490 57.359С 0360  40.241В точ. 3м;
490 57.390С 0360   40.211В точ. 3м

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8657-Ха

317. Поселення 
''Зарожне''

Magellan Explorist 500:
490 56.786С 0360  41.198В точ. 6м

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8658-Ха

318. Поселення 
''Зарожне - 2''

Magellan Explorist 500:
490 57.563С 0360  40.355В точ. 6м 

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8659-Ха

319. Поселення 
''Тетлега''

с. Тетлега 
Magellan Explorist 500:
490 56.408С 0360  42.334В точ. 6м 

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8670-Ха

Іванівська сільська рада
320. Курган № 3 с. Іванівка, 

за 2,5 км на північний захід від села, ліворуч від дороги у напрямку 
с. Іванівка – с. Петровське
Координати : 

Наказ Мінкультури від 21.10.11 № 912/0/16-11 8727-Ха
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490 38.923Пн.,
0360 52.306Сх

Курганна 
група

Курган 1: координати
Magellan Explorist 500:
49°37.733Пн.,036°53.685Сх
Курган 2: координати
Magellan Explorist 500:
49°37.743Пн.,036°53.632Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8740-Ха

321. Курган № 1 на південній околиці села, праворуч шосейної дороги у напрямку с. 
Студенок-
с. Іванівна, координати
Magellan Explorist 500:
49°37.733Пн.,036°53.685Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8740/1-Ха

322. Курган № 2 на південній околиці села, праворуч шосейної дороги у напрямку с. 
Студенок-
с. Іванівна, координати
Magellan Explorist 500:
49°37.743Пн.,036°53.632Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8740/2-Ха

с. Студенок
Курганна 

група
Курган 1: координати
Magellan Explorist 500:
49°36.602Пн.,036°52.987Сх
Курган 2: координати
Magellan Explorist 500:
49°36.552Пн.,036°52.997Сх
Курган 3: координати 
Magellan Explorist 500:
49°36.320Пн.,036°52.997Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8741-Ха

323. Курган № 1 на відстані 1,75 км на південь від села, ліворуч від ґрунтової дороги у 
напрямку с. Волохів Яр – с. Іванівна, координати
Magellan Explorist 500:
49°36.602Пн.,036°52.987Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8741/1-Ха

324. Курган № 2 на відстані 1,75 км на південь від села, ліворуч від ґрунтової дороги у 
напрямку с. Волохів Яр – с. Іванівна, координати
Magellan Explorist 500:
49°36.552Пн.,036°52.997Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8741/2-Ха

325. Курган № 3 на відстані 1,75 км на південь від села, ліворуч від ґрунтової дороги у 
напрямку с. Волохів Яр – с. Іванівна, координати 
Magellan Explorist 500:
49°36.320Пн.,036°52.997Сх

Наказ Мінкультури від 15.02.12 № 108 8741/3-Ха

Кам'яноярузька сільська рада
с. Кам'яна Яруга
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326. Поселення 
''Кам'яна Яруга
- 1''

Magellan Explorist 500:
490 53.472С 0360  36.182В точ. 5м 

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8660-Ха

327. Поселення 
''Кам'яна Яруга
- 2''

Magellan Explorist 500:
490 53.950С 0360  35.029В точ. 5м 

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8661-Ха

328. Поселення 
''Кам'яна Яруга
- 3''

Magellan Explorist 500:
490 53.744С 0360  34.759В точ. 6м Чугуївський район

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8662-Ха

329. Поселення 
''Кам'яна Яруга
- 4''

Magellan Explorist 500:
490 53.976С 0360  34.777В точ. 6м 

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8663-Ха

330. Кургани (№ 4, 
№ 5,№ 6)

Magellan Explorist 500:
490 54.999С 0360  36.560В точ. 3м;
490 54.991С 0360  36.622В точ. 2м;
490 54.975С 0360  36.653В точ. 6м

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8664-Ха

331. Поселення 
Минутка

розташоване у північно-західному напрямку в 2,5 км від меж м. Чугуєва, 
поза межами населеного пункту

Наказ МКУ № 757 від 14.08.2013р 8826-Ха

Коробочкинська сільська рада
с. Коробочкине

332. Кургани (№ 1, 
№ 2, № 3)

Magellan Explorist 500:
490 45.718С 0360  50.335В точ. 4м;
490 45.690С 0360  50.375В точ. 4;
490 45.655С 0360  50.423В точ. 4

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 2370-Ха

333. Кургани (№ 4, 
№ 5)

Magellan Explorist 500:
490 45.984С 0360  51.968В точ. 3м;
490 46.004С 0360  52.058В точ. 4

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 2370-Ха

Новопокровська селищна рада
смт. Новопокровка

334. Кургани (№ 1, 
№ 2)

Magellan Explorist 500:
490 50.441С 0360  34.344В точ. 3м;
490 50.473С 0360  34.344В точ. 5

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8665-Ха

335. Кургани (№ 4, 
№ 5, № 6, № 7,
№ 8)

Magellan Explorist 500:
49052.785С 0360 34.125В точ. 4м ;
490 52.740С 0360  34.136В точ. 3 м;
49052.708С 0360 34.059В точ. 3м;
490 52.678С 0360  34.081В точ. 3 м;
49052.719С 0360 34.274В точ. 4м 

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8666-Ха

336. Курган № 9 Magellan Explorist 500:
49052.431С 0360 34.321В точ. 3м 

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8667-Ха

337. Курган № 10 Magellan Explorist 500:
49050.320С 0360 34.086В точ. 3м

Наказ МКТ від 30.12.2008 № 1642/0/16-08 8668-Ха

33



М. Харків
Поселення 
Харків

Фортеця розташована в місці злиття річок Харків та Лопань. Посад 
розміщується на лівому та правоу берегах річки Лопань та річки Харків

Наказ МКТ від 28.11.13 № 1224 8828-Ха

Харківський район
Липецька сільська рада

с. Липці
338. Поселення

Трав’янське
VIII

розташоване на північній околиці с. Липці на мисі лівого берега р. Харків Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8763-Ха

Шевченківський район
Сподобівська сільська рада

с. Дуванка
339. Поселення

Сподобівська
Дуванка-1

розташоване  в  0,8 км  на  південь  від  греблі  південного  ставка  в
с. Сподобівка

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8767-Ха

340. Поселення
Сподобівська
Дуванка-2

Розташоване на високому правому березі  безіменного струмка – правого
притока р. Синихи

Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8768-Ха

с. Федорівка
341. Поселення

Сподобівська
Федорівка-1

займає низький мис правого берега р. Синиха Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8769-Ха

342. Поселення
Сподобівська
Федорівка-2

займає низький мис правого берега р. Синиха Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8770-Ха

343. Поселення
Сподобівська
Федорівка-3

займає низький мис правого берега р. Синиха Наказ МКУ № 228 від 27.03.2013 р. 8771-Ха
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	№ п.п.
	Назва об’єкта
	Адреса
	Близнюківський район
	Самійлівська сільська рада
	Богодухівський район
	с. Братениця
	с. Гарбузи
	с. Куп’єваха
	Богодухівська міська рада
	с. Мусійки
	с. Олександрівка
	с-ще Першотравневе
	с. Полкова Микитівка
	Валківський район
	Валківська міська рада
	Поселення Валки-ІХ
	м. Валки
	Гонтово-Ярська сільська рада
	Поселення «Валки-3»
	с. Корсунівка
	Кобзарівська сільська рада
	Поселення Валки-VІІ
	с. Катричівка
	Великобурлуцький район
	Шипуватська сільська рада
	С. Шипувате
	Курганна група
	за 2,3 на південний захід від села, на північ від межі Куп’янського району.
	Курган №1
	за 2,3 на південний захід від села, на північ від межі Куп’янського району.
	Курган №2
	за 2,25 на південний захід від села, на північ від межі Куп’янського району.
	Курган №3
	за 2,35 на південний захід від села, на північ від межі Куп’янського району.
	Вовчанський район
	Охрімівська сільська рада
	Поселення ''Охрімівка''
	с. Охрімівка
	по обидва боки вул. Заріччя
	Вовчанська міська рада
	м. Вовчанськ
	Поселення Вовчанськ
	розташоване на території м. Вовчанськ, по обидва береги р. Вовча.
	Старосалтівська селищна рада
	смт Старий Салтів
	Поселення Старий Салтів
	розташоване в східній частині смт Старий Салтів, на правому березі Печенізьського водосховища, по обидві сторони траси Т-2104. З заходу та сходу поселення межує з лісовими масивами.
	Курган №1
	Курган № 1 розташований за 1,0 км на захід від південно-західної околиці смт Дворічна, за 1,1 км на північ від шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – м. Купянськ
	Курганна група (кургани №№ 2-7)
	Курганна група розташована за 0,4 км на північний захід від північної околиці смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб
	Курган №2
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 0,47 км на північний захід від північної околиці смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб
	Курган №3
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 0,7 км на північний захід від північної околиці смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб
	Курган №4
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 0,7 км на північний захід від північної околиці смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб
	Курган №5
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 1,0 км на північний захід від північної околиці смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб
	Курган №6
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 1,1 км на північний захід від північної околиці смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб
	Курган №7
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (6), розташований за 1,2 км на північний захід від північної околиці смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб
	Курган №8
	Курган №8 розташований за 2,0 км на північний захід від північної околиці смт Дворічна, праворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Рідкодуб
	Курганна група (курган №№ 9-10)
	Курганна група розташована за 0,93 км на північ від північної околиці смт Дворічна, на правому березі р. Верхня Дворічна, ліворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Кам’янка
	Курган №9
	Курган №9, що входить до складу курганної групи (2), розташований за 0,9 км на північ від північної околиці смт Дворічна, на правому березі р. Верхня Дворічна, ліворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Кам’янка
	Курган №10
	Курган №9, що входить до складу курганної групи (2), розташований за 0,9 км на північ від північної околиці смт Дворічна, на правому березі р. Верхня Дворічна, ліворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Кам’янка
	Курган №11
	Курган №11 розташований за 1,38 км на північ від північної околиці смт Дворічна на правому березі р. Верхня Дворічна, ліворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Фіголівка
	Курган №12
	Курган №12 розташований за 2,4 км на північний схід від північної околиці смт Дворічна на правому березі р. Верхня Дворічна, ліворуч шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – с. Фіголівка
	Курган №1
	Курган №1 розташований за 0,94 км на південь від південної околиці с. Бологівка, ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Бологівка – с. Кам’янка
	Курганна група (кургани №№ 1-3)
	Курганна група (у складі 3 насипів: №1, №2, №3) розташована за 0,29 км на північний схід від північно-східної околиці с. Западне, за 0,152 км на південь від шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – м. Куп’янськ
	Курган №1
	Курган №1, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1, №2, №3) розташований за 0,29 км на північний схід від північно-східної околиці с. Западне
	Курган №2
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1, №2, №3) розташований за 0,27 км на північний схід від північно-східної околиці с. Западне
	Курган №3
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1, №2, №3) розташований за 0,2 км на північний схід від північно-східної околиці с. Западне
	Курган №4
	Курган №4 розташований за 0,65 км від північно-західної околиці с. Западне, за 0,18 км на північ від шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – м. Куп’янськ
	Курганна група (кургани №№ 5-6)
	Курганна група (у складі 2 насипів: №5, №6) розташована за 1,16 км на північний захід від північно-західної околиці с. Западне, за 0,2 км на захід від ґрунтової дороги у напрямку с. Кутьківка – м. Куп’янськ
	Курган №5
	Курган №5, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №5, №6) розташований за 1,32 км на північний захід від північно-західної околиці с. Западне
	Курган №6
	Курган №6, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №5, №6) розташований за 1,39 км на північний захід від північно-західної околиці с. Западне
	Курганна група (кургани №№ 7-9)
	Курганна група (у складі 3 насипів: №7, №8, №9) розташована за 2,62 км на північний захід від північної околиці с. Западне на лівому березі яру, обабіч грунтової дороги у напрямку с. Дорошівка
	Курган №7
	Курган №7, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №7, №8, №9) за 2,73 км на північний захід від північної околиці с. Западне на лівому березі яру, обабіч грунтової дороги у напрямку с. Дорошівка
	Курган №8
	Курган №8, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №7, №8, №9) за 2,76 км на північний захід від північної околиці с. Западне на лівому березі яру, обабіч грунтової дороги у напрямку с. Дорошівка
	Курган №9
	Курган №9, що входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №7, №8, №9) за 2,8 км на північний захід від північної околиці с. Западне на лівому березі яру, обабіч грунтової дороги у напрямку с. Дорошівка
	Курганна група (кургани №№ 10-11)
	Курганна група (у складі 2 насипів: №10, №11) розташована за 1,55 км на південний схід від південної околиці с. Западне та за 1,91 км від повороту шосейної дороги у напрямку с. Кутьківка – м. Куп’янськ
	Курган №10
	Курган №10, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №10, №11) розташований за 1,79 км на південний схід від південної околиці с. Западне та за 1,93 км від повороту шосейної дороги у напрямку с. Кутьківка – м. Куп’янськ
	Курган №11
	Курган №11, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №10, №11) розташований за 1,79 км на південний схід від південної околиці с. Западне та за 1,91 км від повороту шосейної дороги у напрямку с. Кутьківка – м. Куп’янськ
	Курган № 12
	Курган №12 розташований за 1,96 км на південний схід від південної околиці с. Западне, та за 2,0 км до повороту шосейної дороги у напрямку смт Дворічна – м. Куп’янськ
	Курганна група (кургани №№ 4-5)
	Курганна група (у складі 2 насипів: №4, №5) розташована за 2,34 км від в’їзду до с. Кам’янка на південно-східній околиці села
	Курган №4
	Курган №4, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №4, №5) розташований за 2,34 км від в’їзду до с. Кам’янка на південно-східній околиці села
	Курган №5
	Курган №4, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №4, №5) розташований за 2,34 км від в’їзду до с. Кам’янка на південно-східній околиці села
	Курган №6
	За 0,95км на схід від в’їзду до с. Кам’янка на південно-східній околиці села
	Курганна група (кургани №№ 1-11)
	Курганна група (в складі 11 насипів: №№1-11) розташована за 2,4 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №1
	Курган №1, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,68 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №2
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,5 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №3
	Курган №3, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,56 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №4
	Курган №4, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,47 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №5
	Курган №5, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,47 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №6
	Курган №6, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,52 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №7
	Курган №7, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,52 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №8
	Курган №8, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,54 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №9
	Курган №8, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,55 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган № 10
	Курган №10, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,65 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Кургани №11
	Курган №11, що входить до складу курганної групи (у складі 11 насипів: №№ 1-11) розташований за 2,65 км на південь від в’їзду в с. Красне Перше на південно-західній околиці
	Курган №12
	Курган №12 розташований за 1,22 від південно-західної околиці с. Красне Перше
	Курганна група (кургани №№ 13-14)
	Курганна група (в складі 2 насипів: №13, №14) розташована за 0,93 км від південної околиці с. Красне Перше ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Кам’янка
	Курган № 13
	Курган №13, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №13, № 14) розташований за 0,9 км від північної околиці с. Красне Перше ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Кам’янка
	Курган №14
	Курган №14, що входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №13, № 14) розташований за 0,93 км від північної околиці с. Красне Перше ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Кам’янка
	Курганна група (кургани №№ 15-19)
	Курганна група (в складі 5 насипів: №№ 15-19) розташована за 0,08 км від південно-східної околиці с. Красне Перше ліворуч ґрунтової дороги у напрямку с. Новомлинськ
	Курган №15
	Курган №15, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №№ 15-19) розташований за 0,1 км від південно-східної околиці с. Красне Перше ліворуч ґрунтової дороги у напрямку с. Новомлинськ
	Курган №16
	Курган №16, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №№ 15-19) розташований за 0,11 км від південно-східної околиці с. Красне Перше ліворуч ґрунтової дороги у напрямку с. Новомлинськ
	Курган №17
	Курган №17, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №№ 15-19) розташований за 0,23 км від південно-східної околиці с. Красне Перше ліворуч ґрунтової дороги у напрямку с. Новомлинськ
	Курган №18
	Курган №18, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №№ 15-19) розташований за 0,25 км від південно-східної околиці с. Красне Перше ліворуч ґрунтової дороги у напрямку с. Новомлинськ
	Курган №19
	Курган №19, що входить до складу курганної групи (в складі 5 насипів: №№ 15-19) розташований за 0,23 км від південно-східної околиці с. Красне Перше ліворуч ґрунтової дороги у напрямку с. Новомлинськ
	Кургана группа (кургани №№ 1-2)
	Курганна група (в складі 2 насипів: №1, №2) розташована за 0,86 км на захід від західної околиці с. Тополі, за 0,2 км на північ від шосейної дороги у напрямку с. Тополі – с. Камʼянка
	Курган №1
	Курган №1, що входить до курганної групи (в складі 2 насипів: №1, №2) розташований за 0,86 км на захід від західної околиці с. Тополі, за 0,2 км на північ від шосейної дороги у напрямку с. Тополі – с. Камʼянка
	Курган №2
	Курган №2, що входить до курганної групи (в складі 2 насипів: №1, №2) розташований за 0,8 км на захід від західної околиці с. Тополі, за 0,2 км на північ від шосейної дороги у напрямку с. Тополі – с. Камʼянка
	Кургана группа (кургани №№ 3-4)
	Курганна група (в складі 2 насипів: №3, №4) розташована за 2,48 км на південний захід від південної околиці с. Тополі, за 0,7 км на північний захід від шосейної дороги у напрямку с. Тополі – с. Камʼянка
	Курган №3
	Курган №3, що входить до курганної групи (в складі 2 насипів: №3, №4) розташований за 2,5 км на південний захід від південної околиці с. Тополі, за 0,7 км на північний захід від шосейної дороги у напрямку с. Тополі – с. Камʼянка
	Курган №4
	Курган №4, що входить до курганної групи (в складі 2 насипів: №3, №4) розташований за 2,48 км на південний захід від південної околиці с. Тополі, за 0,7 км на північний захід від шосейної дороги у напрямку с. Тополі – с. Камʼянка
	Колодязненська сільська рада
	с. Колодязне
	Курган № 5
	за 1,25 км на південь від південної околиці с. Колодязне, та за 0,37 км на захід від дороги.
	Курган №6
	за 0,83 км на південь від південної околиці с. Колодязне, та за 0,24 км на схід від дороги.
	Курган №7
	за 1,5 км на південний схід від південної околиці с. Колодязне, та за 0,89 км на схід від дороги.
	Курганна група
	за 1,81 км на південний схід від південної околиці с. Колодязне, та за 1,27 км на схід від дороги.
	Курган №8
	за 1,81 км на південний схід від південної околиці с. Колодязне, за 1,27 км на схід від дороги, та за 0,15 км на північний захід від кургану №9
	Курган №9
	за 2 км на південний схід від південної околиці с. Колодязне, та за 1,39 км на схід від дороги.
	Петро-Іванівська сільська рада
	с. Митрофанівка
	Курганна група
	за 0,7 км від західної околиці с. Митрофанівка на правому березі балки, що біля витоків поросла листяним лісом.
	Курган № 1
	Курган № 1, розташований за 0,83 км від західної околиці с. Митрофанівка на правому березі балки, що біля витоків поросла листяним лісом.
	Курган № 2
	Курган № 2, розташований за 0,7 км від західної околиці с. Митрофанівка на правому березі балки, що біля витоків поросла листяним лісом.
	Курган № 3
	за 0,2 км на захід від північної околиці с. Митрофанівка на підвищенні похилого мису на правому березі р. Верхня Дворічна.
	Курганна група
	за 0,59 км від південної околиці с. Нововасилівка обабіч шосейної дороги у напрямку с.Колодязне – с. Петро-Іванівка.
	Курган № 4
	за 0,81 км від південної околиці с.Нововасилівка обабіч шосейної дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.
	Курган № 5
	за 0,62 км від південної околиці с. Нововасилівка обабіч шосейної дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.
	Курган № 6
	за 0,59 км від південної околиці с. Нововасилівка обабіч шосейної дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.
	Курганна група
	за 1,16 км від південної околиці с. Нововасилівка, праворуч шосейної дороги у напрямку с.Колодязне – с. Петро-Іванівка.
	Курган № 7
	за 1,23 км від південної околиці с. Нововасилівка, праворуч шосейної дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.
	Курган №8
	за 1,16 км від південної околиці с. Нововасилівка, праворуч шосейної дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка
	Курган №9
	за 1,34 км від південної околиці с. Нововасилівка, праворуч шосейної дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка
	Курган № 10
	за 1,1 км від південної околиці с. Нововасилівка, праворуч шосейної дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.
	С. Новомлинськ
	Курганна група
	за 0,57 км на південь від шосейної дороги у напрямку смт.Дворічна – с. Красне Перше.
	за 0,57 км на південь від шосейної дороги у напрямку смт.Дворічна – с. Красне Перше.
	за 0,57 км на південь від шосейної дороги у напрямку смт.Дворічна – с. Красне Перше.
	за 1,21 км на південь від шосейної дороги у напрямку смт.Дворічна – с. Красне Перше.
	с. Петро-Іванівка
	Курган № 1
	Курган № 1 розташований за 1,66 км на південь від південної околиці с. Нововасилівка, праворуч шосейної дороги у напрямку с. Колодязне – с. Петро-Іванівка.
	Курган № 2
	Курган № 2 розташований за 2,0 км на південь від с. Нововасилівка та за 0,2 км від північної околиці с. Петро-Іванівка. Ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.
	Кургана группа (кургани №№ 3-4)
	Курганна група (2) розташована за 2,12 км від південної околиці с. Нововасилівка та за 0,39 км на північний схід від північної околиці с. Петро-Іванівка, праворуч шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.
	Курган № 3
	Курган № 3, що входить до складу курганної групи (2), розташований за 2,12 км від південної околиці с. Нововасилівка та за 0,39 км на північний схід від північної околиці с. Петро-Іванівка, праворуч шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.
	Курган № 4
	Курган № 4, що входить до складу курганної групи (2), розташований за 2,61 км від південної околиці с. Нововасилівка та за 1,18 км на північ від південної околиці с. Петро-Іванівка, праворуч шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.
	Кургана группа (кургани №№ 5-6)
	Курганна група (2) розташована за 0,33 км на схід від північної околиці с. Петро-Іванівка праворуч шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.
	Курган № 5
	Курган № 5, що входить до складу курганної групи (2), розташований за 0,33 км на схід від північної околиці с. Петро-Іванівка праворуч шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.
	Курган № 6
	Курган № 6, що входить до складу курганної групи (2), розташований за 0,33 км на схід від північної околиці с. Петро-Іванівка праворуч шосейної дороги у напрямку с. Петро-Іванівка – с. Колодязне.
	Курган № 7
	Курган № 7 розташований за 0,23 км на схід від центральної частини східної околиці с. Петро-Іванівка в місці в’їзду до села.
	Кургана группа (кургани №№ 10-16)
	Курганна група (7) розташована за 0,22 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км - 0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка.
	Курган № 10
	Курган № 10, що входить до складу курганної групи (7), розташований за 0,22 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км - 0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка.
	Курган № 11
	Курган № 11, що входить до складу курганної групи (7), розташований за 0,32 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км - 0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка.
	Курган № 12
	Курган № 12, що входить до складу курганної групи (7), розташований за 0,3 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км - 0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка.
	Курган № 13
	Курган № 13, що входить до складу курганної групи (7), розташована за 0,42 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км - 0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка.
	Курган № 14
	Курган № 14, що входить до складу курганної групи (7), розташований за 0,4 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км - 0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка.
	Курган № 15
	Курган № 15, що входить до складу курганної групи (7), розташований за 0,5 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км - 0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка.
	Курган № 16
	Курган № 16, що входить до складу курганної групи (7), розташований за 0,5 км на схід від південної околиці с. Петро-Іванівка, за 0,05 км - 0,1 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Фиголівка - с. Петро-Іванівка.
	С. Фиголівка
	за 0,12 км на північ від північної околиці с. Фиголівка, ліворуч шосейної дороги за 0,06км на захід у напрямку с. Фиголівка – с. Петро-Іванівка.
	Рідкодубівська сільська рада
	с. Водяне
	Курган №1
	Курган № 1 розташований за 1,56 км на північ від північної околиці с. Водяне, за 0,25 км на північний схід від шосейної дороги у напрямку с. Рідкодуб – с-ще Садовод Великобурлуцького району Харківської області.
	с. Рідкодуб
	Курган № 1
	Курган № 1 розташований за 1,14 км на північний захід від с. Рідкодуб, за 0,27 км на південний схід від південної околиці с. Водяне ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Рідкодуб – сел. Садовод.
	Курган № 2
	Курган № 2 розташований за 0,8 км на південний захід від с. Рідкодуб на північний захід від ґрунтової дороги у напрямку с. Плескачівка.
	Курган № 7
	с. Велика Рогозянка
	с. Гуринівка
	Курганна група (кургани №1-4)
	за 0,6 км від північно-східної околиці села, ліворуч ґрунтової дороги у напрямку південно-західної околиці с. Велика Рогозянка
	Курган №5
	за 1,0 км від північно-східної околиці села, праворуч ґрунтової дороги у напрямку південно-західної околиці с. Велика Рогозянка
	Курган №6
	За 0,42 км на захід від північно-західної околиці с. Гуринівка, ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Сковородинівка
	Гур’їво-Козачанська сільська рада
	с. Баранівка
	Курганна група (кургани №1-3)
	за 1 км на північ від північно-західної околиці с. Гуринівка, ліворуч шосейної дороги у напрямку с. Сковородинівка
	с. Гур’їв-Козачок
	Курганна група (кургани №1-2)
	За 3 км на південний захід від південної околиці села, ліворуч ґрунтової дороги у напрямку с. Баранівка - с. Басове
	с. Сотницький Козачок
	Курган №1
	За 2 км на південець від села та за 0,25 км на захід від шосейної дороги у напрямку с. Сотницький Козачок – с. Баранове
	Жовтнева сільська рада
	с. Карасаівка
	Курганна група (кургани №4-7)
	За 1,25-2км на захід та північ від північно-західної околиці села, ліворуч ґрунтової дороги у напрямку с. Слатіне Дергачівського району – с. Даванка Золочівському району
	Золочівська селищна рада
	смт Золочів
	Курган № 1
	смт Золочів
	Курганна група (кургани №2-4)
	на вододільному плато корінного правого берегар Уди за 0,6 км на схід від залізничного переїзду
	Поселення «Золочів»
	Поселення розташоване по обидва береги р. Уди, в межах сучасного м. Золочів. П’ятикутна фортеця займає ділянку правого берега, своїм західним краєм впритул наближаючись до річки; східний її край знаходиться за 0,8 км західніше залізничної станції «Золочів»
	с. Орішанка
	Поселення «Орішанка»
	с. Орішанка
	с. Цапівка
	Курганна група (кургани №1-3)
	за 1 км на захід від північно-західної околиці с. Цапівка
	Курган № 4
	за 2,4 км на південний захід від шосейного мосту через греблю ставка на північній околиці с. Цапівка
	Курган № 5
	за 4 км на південний захід від шосейного мосту через греблю ставка на північній околиці с. Цапівка
	Курганна група (кургани №6-8)
	за 0,3 км на південь від повороту шосейної дороги у напрямку с. Цапівка
	Курган № 9
	за 1,3 км на схід від південно-східної околиці села, на захід від перехрестя ґрунтових доріг
	Курганна група (кургани №10-11)
	за 1,3 км на схід від південно-східної околиці села, на захід від перехрестя ґрунтових доріг
	Курганна група
	Курган № 1
	Курган № 2
	Курган № 3
	Курган № 4
	Курган № 5
	Курган № 6
	Лютівська сільська рада
	с. Лютівка
	Курган № 1
	за 2 км на схід від центрально східної околиці села та за 2,0 км на південний захід від с. Гресі
	Курган № 2
	за 0,75 км на південний захід від села
	Курганна група (кургани №3-5)
	за 0,3 км на південь від південної околиці села та за 2,2 км на північ від с. Рясне
	Малорогозянська сільська рада
	с. Мала Рогозянка
	Поселення «Мала Рогозянка-2»
	с. Мала Рогозянка
	Курган №1
	за 0,8 км від північно-східної околиці с. Мала Рогозянка
	Курганна група (кургани №2-4)
	за 1 км на північ від центральної частини північної околиці села
	Курган №5
	за 3,2 км на північ від північно-західної околиці села
	Курган №6
	за 3,2 км на північ від північно-західної частини околиці села
	Курганна група (кургани №7-10)
	за 0,2 км на південь від центральної частини південної околиці села
	Курган №11
	за 3,2 км на північ від північно-західної частини околиці села
	с-ще Перемога
	Курган № 1
	с-ще Перемога
	Курган № 2
	с-ще Перемога
	Одноробівська сільська рада
	с. Ковалі
	Курган №1
	за 0,5 км від північно-західної околиці села
	с. Мартинівка
	Курганна група (кургани №1-2)
	за 0,9 км на південь від залізничної зупинки Сніги
	Курган №3
	за 0,9 км на південь від залізничної зупинки Сніги
	с. Петрівка
	Курганна група (кургани №1-5)
	за 1 км на північ від північної околиці с Петрівка, по обидві сторони дороги у напрямку с. Олександрівка
	Курган №6
	за 1 км на північ від північної околиці с Петрівка, ліворуч дороги у напрямку с. Олександрівка
	Одноробівська Перша сільська рада
	с. Івашки
	Курган №1
	за 2,5 км на північний схід від північної околиці села
	Курганна група (кургани №2-4)
	за 2 км на північний схід від північної околиці села
	Курган №5
	за 2.5 на схід від села
	Курган №6
	за 2,8 на схід від південно-східної околиці села
	Курган №7
	за 2,5 на схід від південно-східної околиці села
	Курган №8
	за 1 км на схід від південно-східної околиці села
	Писарівська сільська рада
	Курганна група (кургани №1-6)
	за 3,3 км на схід від центральної частини східної околиці с. Писарівка
	с. Леміщине
	Курганна група (кургани №1-4)
	за 0,4-2,96 км на північ від північної околиці с. Леміщине
	с. Писарівка
	Курганна група (кургани №1-5)
	за 2 км на північний захід від західної околиці села
	Курганна група
	Курган № 1
	Курган № 2
	Курган № 3
	Курган № 4
	Курган № 5
	Світличненська сільська рада
	Курган № 4
	с. Дуванка
	Курган № 3
	с. Дуванка
	с. Світличне
	Курган № 1
	за 0,86 км на північ від села
	Курганна група (кургани №№2-3)
	за 1,5 на схід від села
	Удянська сільська рада
	с. Уди
	Курган № 1
	за 3,5 км на південний захід від села
	Курган № 2
	за 3,5 км на південний захід від південної околиці села
	Курганна група (кургани №№3-5)
	за 2,5 км на схід від південно-західної околиці с. Уди
	поселення «Костянтинівка»
	За 0,2 км на південний захід від села на мисоподібному підвищенні лівого берега р. Уди
	Феськівська сільська рада
	с. Феськи
	Курган №1
	розташований на схід за 1,2 км та на південний схід за 1,5 км від села
	Курганна група (кургани №№2-3)
	розташовані на схід за 1,2 км та на південний схід за 1,5 км від села
	с. Чепелі
	Поселення Чепелі – І
	розташоване у 0,2 км на схід від північно-східної околиці села
	Поселення Чепелі – ІІ
	розташоване у 0,3 км на захід від села
	м. Ізюм
	Поселення Ізюм
	Фортеця м. Ізюм являє собою складну фортифікаційну споруду, що утворилася з двох незалежних укріплених центрів, об’єднаних між собою. Обидва вони розташовані на правому березі р. Сіверський Дінець, в межах або в безпосередній близькості до сучасного міста.
	Курган №7
	розташування на планкорному плато високого лівого берега річки Мокрий Ізюмець, приблизно за 1,0 км на захід від північно-східної околиці м. Ізюм, вздовж автошляху м. Ізюм – с. Підвисоке
	Краснокутський район
	Краснокутська селищна рада
	С. Чернещина
	Місце розташування колишнього Петропавлівського монастиря
	Вул. Петровського 32,34,36
	м. Куп'янськ
	Кургани
	Magellan Explorist 500:
	490 41.680С 0370 35.92В точ. 5м
	Кургани
	Magellan Explorist 500:
	490 41.724С 0370 36.144В точ. 2м
	Куп’янський район
	Лісностінківська сільська рада
	С. Синиха
	Поселення Синиха-1
	Розташоване на лівому березі річки Синиха, на піщаному мисі.За 0,85 км на схід від східної околиці с. Воронцівка та в 1,3 км західніше західної околиці с. Синиха.
	розташоване навпроти с. Синиха, за 0,4 км на південь від західної околиці села.
	розташоване навпроти с. Синиха, за 0,4 км на південь від західної околиці села, на мисі правого берега р. Синихи, при впадінні яру, залісені верхів’я якого мають назву «ур. Зінцево».
	розташоване на правому березі р. Синиха, в межах однойменного села, на піщаній дюні в заплаві. З півночі обмежене ґрунтовою дорогою (вулицею), що пролягає по заплаві річки, з заходу та сходу - промоїнами
	розташоване на правому березі р. Синиха, на низькому мисі, утвореному при впадінні в заплаву річки безіменного струмка, що тече від с. Біле. Займає лівий (західний) берег цього струмка. Стрілка мису віддалена від мосту в центрі с. Синиха на 0,8 в південно-східному напрямку
	Сеньківська сільська рада
	С. Сенькове
	Поселення Сеньківська Синиха-1
	розташоване за 1,0 км на схід від с. Синиха та за 3,0 км на захід від с. Cенькове.
	Поселення Сеньківська Синиха-2
	розташоване на низькій терасі правого берега р. Синиха. З півночі обмежене заплавою річки Синихи, з заходу – невеликим коротким яром
	смт Печеніги,
	Городище «Мартівське»
	Чугуєво-Бабчанське лісове господарство, квартал 40
	Могильник Кицівський
	Розташований на високому мисі лівого берега р. Велика Бабка
	Красноградський район
	м. Красноград
	Поселення Костянтиноград
	розташоване на високому корінному правому березі р. Берестова, в межах м. Красноград
	Купʼянський район
	Гусинська сільська рада
	с. Самборівка
	Курган №23
	Курган №23 розташований за 0,86 км на північний захід від західної околиці с. Самборівка
	Моначинівська сільська рада
	с. Моначинівка
	Курган №1
	Курган №1 розташований за 0,86 на північний схід від центру села
	Нечволодівська сільська рада
	с. Нечволодівка
	Курганна група (кургани №№ 1-6)
	Курганна група розташована за 4,9 км на північний захід від західної околиці села
	Курган №1
	Курган №1, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід від західної околиці с. Нечволодівка
	Курган №2
	Курган №2, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід від західної околиці с. Нечволодівка
	Курган №3
	Курган №3, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід від західної околиці с. Нечволодівка
	Курган №4
	Курган №4, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід від західної околиці с. Нечволодівка
	Курган №5
	Курган №5, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід від західної околиці с. Нечволодівка
	Курган №6
	Курган №6, що входить до складу курганної групи (в складі 6 насипів: №№1-6), що розташована розташована за 4,9 км на північний захід від західної околиці с. Нечволодівка
	Піщанська сільська рада
	с. Піщане
	Курган №5
	Курган №5 розташований за 1,4 км на північ від північно-східної околиці с. Піщане
	Пристінська сільська рада
	с. Пристін
	Курганна група (кургани №№ 9-11)
	Курганна група (у складі 3 насипів: №9, №10, №11) розташована за 3,2 км на північний захід від північно-західної околиці с. Пристін
	Курган №9
	Курган №9, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №9, №10, №11), що розташована за 3,2 км на північний захід від північно-західної околиці с. Пристін
	Курган №10
	Курган №10, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №9, №10, №11), що розташована за 3,2 км на північний захід від північно-західної околиці с. Пристін
	Курган №11
	Курган №11, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №9, №10, №11), що розташована за 3,2 км на північний захід від північно-західної околиці с. Пристін
	Просянська сільська рада
	с. Миколаївка Перша
	Курганна група (кургани №№ 9-10)
	Курганна група (у складі 2 насипів: №9, №10), що розташована за 1,7 км на північ від північної околиці села, на захід від залізничної колії
	Курган №9
	Курган №9, входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №9, №10),що розташована за 1,7 км на північ від північної околиці села, на захід від залізничної колії
	Курган №10
	Курган №10, входить до складу курганної групи (у складі 2 насипів: №9, №10),що розташована за 1,7 км на північ від північної околиці села, на захід від залізничної колії
	Смородківська сільська рада
	с. Смородьківка
	Курганна група (кургани №№ 1-3)
	Курганна група (у складі 3 насипів: №1, №2, №3), що розташована за 1,0 км на південний захід від південної ококлиці с. Смородьківка
	Курган №1
	Курган №1, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1, №2, №3), що розташована за 1,0 км на південний захід від південної ококлиці с. Смородьківка
	Курган №2
	Курган №2, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1, №2, №3), що розташована за 1,0 км на південний захід від південної ококлиці с. Смородьківка
	Курган №3
	Курган №3, входить до складу курганної групи (у складі 3 насипів: №1, №2, №3), що розташована за 1,0 км на південний захід від південної ококлиці с. Смородьківка
	Нововодолазький район
	Бірківська селищна рада
	смт Бірки
	Поселення Бірки-1
	розташоване за 0,5 км на південний схід від південно-східної околиці селища
	Поселення Бірки-2
	розташоване на південно-східній околиці селища
	Поселення Бірки-3
	розташоване за 1 км на південний схід від південно східної околиці селища
	С. Ключеводське
	Курган № 1
	Розташований за 1,0 км на північ від північної околиці села, ліворуч (100 м) від асфальтованої дороги, що веде до шосе сел. Борки — смт Нова Водолага
	Курган № 2
	Розташований за 0,35 км на захід від кладовища с. Ключеводське..
	Курганна група (кургани №№ 3-5)
	Кургани №№ 3 — 5 розташовані за 1,8 км на північний захід від західної околиці села.
	с. Рябухине
	Поселення Рябухине-ІІІ
	Поселення розташоване на східній околиці с. Рябухине поблизу житлових будівель, за 0,15км на північний схід від ставка
	Поселення Рябухине-ІІ
	Розташоване за 0,5 км на північ від села Рябухине на мисі лівого берега р. Коси. Ліва притока р. Джгун, ліва притока р. Вільшанка – права притока р. Мжа
	Поселення Рябухине-IV
	Поселення розташоване на східній околиці с. Рябухине поблизу житлових будівель, вздовж південного берега ставка
	Поселення Рябухине-V
	Розташоване за 1,5 км на схід від с. Рябухине ліворуч ґрунтової дороги у напрямку с. Таранівка на високому мисі балки Поворотна
	Курган № 1
	Розташований за 3,5 км на північ від північно-західної околиці села, на високому лівому березі р. Коси — лівої притоки р. Джгун.
	Курганна група (кургани №№ 2-3)
	Розташовані за 3,0 км на південний схід від східної околиці села, на вододілі р. Берестова та р. Джгун.
	Знам’янська сільська рада
	с. Знам’янка
	Курганна група (кургани №№ 1-5)
	розташована за 1,2 км на схід від північної околиці с. Знам’янка, між лісовим масивом та балкою Соболєва
	с. Мануйлове
	Курганна група (кургани №№1-2)
	розташована за 0,75 км на схід від східної околиці с. Мануйлове
	Ордівська сільська рада
	С. Ордівка
	Курган № 4
	за 3,08 км на північний захід від перехрестя грунтової та шосейної дороги у напрямку смт Нова Водолага - смт Бірки.
	Курган № 5
	за 1,29 км на південь від залізничної зупинки Джгун; за 1,78 км на північ від шосейної дороги у напрямку с. Ордівка – смт Нова Водолага.
	Курган № 17
	На 1,07 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка
	Майдан № 18
	за 1,96 км на південь від залізничної платформи Єзерська; та за 2,76 км від шосейної дороги у напрямку с. Нова Мерефа – смт Нова Водолага.
	Курганна група
	за 0,1 км від південної околиці с. Нова Мерефа; на південь від ґрунтової дороги у напрямку с.Ордівка – смт Нова Водолага.
	Курган №1
	за 0,1 км від південної околиці с. Нова Мерефа; на південь від ґрунтової дороги у напрямку с.Ордівка – смт Нова Водолага.
	Курган №2
	за 0,22 км від південної околиці с. Нова Мерефа; за 0,27 км на південний схід від кургану №1.
	Курган №3
	за 0,23 км від околиці с. Нова Мерефа; за 0,16 км на південний захід від кургану №1.
	Курганна група
	за 0,86 км на південь від залізничної зупинки Джгун; та за 0,22 км від ґрунтової дороги у напрямку залізничної зупинки Джгун на північно-західній околиці с. Нова Мерефа (колишні Барабаші).
	Курган №6
	за 0,86 км на південь від залізничної зупинки Джгун; та за 0,22 км від ґрунтової дороги у напрямку залізничної зупинки Джгун на північно-західній околиці с. Нова Мерефа (колишні Барабаші).
	Курган №7
	за 0,86 км на південь від залізничної зупинки Джгун; за 0,08 км на південний захід від кургану №6.
	Курганна група
	за 1,37 км на південь від залізничної зупинки Єзерська, та за 1,63 км від залізничної зупинки Липкуватівка на захід від залізничної колії у напрямку з с Бірки – с Мерефа.
	Курган №8
	за 1,94 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка.
	Курган №9
	за 1,87 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка.
	Курган №10
	за 1,79 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка.
	Курган №11
	за 1,76 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка.
	Курган №12
	за 1,69 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка.
	Курган №13
	за 1,63 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка.
	Курган № 14
	за 1,68 км від залізничної платформи Єзерська.
	Курганна група
	за 1,8 км на південь від залізничної платформи Єзерська, та за 2,13 км на північ від шосейної дороги у напрямку с. Нова Мерефа – смт Нова Водолага.
	Курган №15
	за 1,2 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка
	Курган №16
	за 1,14 км на захід від залізничної зупинки Липкуватівка.
	Просянська сільська рада
	с. Просяне
	розташована за 0,7 км на південь, ліворуч дороги Харків – Сімферополь
	розташована за 0,9 км на південь від балки Іванци, за 0,57 км на північ від дороги с. Просяне - с. Ляшівка
	розташована за 0,9 км на південь від балки Іванци, за 0,57 км на північ від дороги с. Просяне - с. Ляшівка
	розташована за 4,2 км на захід від західної околиці с. Просяне, на вододілі р. Берестова та р. Джгун
	Рокитненська сільська рада
	с. Мокра Рокитна
	розташований за 1 км на північ від північної околиці с. Мокра Рокитна
	Старовірівська сільська рада
	с. Дячківка
	розташована за 0,6 км на північ від північної околиці села, праворуч дороги у напрямку с. Дячківка – с. Старовірівка
	розташована за 0,25 км на північний захід від західної околиці села, на провому березі р. Берестова
	С. Палатки
	Розташована за 1,8 км на північ від північної околиці села, на високому правому березі р. Берестовенька, ліворуч асфальтованої дороги із с. Старовірівка до с. Палатки.
	с. Старовірівка
	Розташована за 2 км на захід від західної околиці села, на високому правому березі р. Берестовенька, та за 1,5 км на північний схід від залізничної зупинки «53 км». Через насипи курганів №№1—2 пролягає ґрунтова дорога із с. Старовірівка — залізнична зупинка «53 км».
	Розташований за 2 км на захід від західної околиці села, на високому правому березі р. Берестовенька, та за 1,5 км на північний схід від залізничної зупинки «53 км».
	Розташований за 2 км на захід від західної околиці села, на високому правому березі р. Берестовенька, та за 1,5 км на північний схід від залізничної зупинки «53 км».
	Розташований за 1,8 км на захід від західної околиці села, на високому правому березі р. Берестовенька, та за 2,0 км на північний схід від залізничної зупинки «53 км». Праворуч насипу кургану №3 пролягає ґрунтова дорога із с. Старовірівка — залізнична зупинка «53 км».
	Розташований за 1,8 км на захід від західної околиці села, на високому правому березі р. Берестовенька, та за 2,2 км на північний схід від залізничної зупинки «53 км».
	Розташована за 2 км на захід від західної околиці села, на високому правому березі р. Берестовенька, та за 1,9 км на північний схід від залізничної зупинки «53 км».
	розташована за 1,7 км на північний схід від східної околиці села, на полі, ліворуч дороги, у напрямку с. Караван
	Чугуївський район
	Селище Чугуївське-1
	Селище Чугуївське-3
	розташоване у південно-східному краю Чугївського городища у сідловини корінного мису
	Поселення Предображенське
	розташоване на краю мису
	Поселення Гремяче
	розташоване на північно-західній околиці м. Чугуєва на мисі лівого берега р. Чуговки – правого припливу р. Сіверський Донець
	Великобабчанська сільська рада
	Курганна група
	Курган № 5
	Курган № 6
	Курган № 7
	Курганна група
	Курган № 1
	Курган № 2
	Іванівська сільська рада
	Курган № 3
	с. Іванівка,
	за 2,5 км на північний захід від села, ліворуч від дороги у напрямку
	с. Іванівка – с. Петровське
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