
Перелік пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення Харківської області 
 

№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1 Могила гвардії червоноармійця 
Наумова П.М. і пам’ятний знак 
воїнам-односельцям 

1941-1945 рр. с. Гавриші  Богодухівської 
міської територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів  від 12.01.1981 
№ 13  

1632 

2 Пам’ятник П.А. Грабовському  1 956р. м. Валки Валківської міської 
територіальної громади  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61    

566 

3 Могила голови Миколо-
Комишуваського ревкому 
М. Т. Борща 

1921р. с. Черемушна Валківської 
міської територіальної 
громади, біля школи. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 16.04.1984 
№ 196    

1905 

4 Братська могила 
червоногвардійців  

1919р., 1954р. смт Золочів Золочівської 
селищної територіальної 
громади, вул. Богдана 
Хмельницького  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

922 

5 Пам’ятник Ф. Енгельсу   с. Велика Рогозянка  
Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів  від 12.01.1981 
№ 13  

1683 

6 Могила комунарів І.В. Чабана, 
І.Н. Голованя і Х.П. Довгопола  

1919р., 1956р. с. Довжик Золочівської 
селищної територіальної 
громади, кладовище  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

923 

7 Пам’ятник піонеру 
Вані Васильченку 

  с. Олександрівка  
Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів  від 12.01.1981 
№ 13  

1686 

8 Могила піонера 
Вані Васильченка, убитого 
кулаками у 1933 році 

1933р. с. Олександрівка  
Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів  від 12.01.1981 
№ 13  

1682 

9 Каразінський дендрологічний 
парк поч. XIX ст.  

кін. XVIII-
поч. XIX ст. 

смт Краснокутськ 
Краснокутської селищної 
територіальної громади, вул. 
Каразінська (кол.Е. 
Тельмана) (с. Основинці) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської 
обласної державної адміністрації  
від 18.09.1997 № 975                                                       
ЗУ «Про перелік пам'яток 
культурної спадщини, що не 
підлягають приватизації» 

2585 
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№ 

10 Пам’ятник Карлу Марксу 1955р. смт Краснокутськ 
Краснокутської селищної 
територіальної громади, вул. 
Миру (кол.Леніна) 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1131 

11 Пам’ятник Карлу Марксу 1952р. смт Краснокутськ 
Краснокутської селищної 
територіальної громади, на 
території райсанстанції 
садівництва 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1132 

12 Пам’ятник-бюст І. П. Павлову 1957р. с-ще Володимирівка  
Краснокутської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1139 

13 Пам’ятник-бюст 
В. В. Маяковському 

1957р. с-ще Володимирівка  
Краснокутської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1140 

14 Могила комсомольця 
Д. В. Нестеренка, убитого 
кулаками в 1931 році 

  с. Каплунівка  
Краснокутської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13   

1705 

15 Братська могила сільських 
активістів, загиблих в боротьбі з 
ворогами Радянської влади 

1921р., 
1931р., 1934р. 

с. Мурафа  Краснокутської 
селищної територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13   

1704 

16 Могила воєнкома 
П. А. Глущенка 

1920р., 1961р. с. Гусарівка  Балаклійської 
міської територіальної 
громади,  на кладовищі 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

305 

17 Петрівська кріпость Української 
укріпленої лінії 

1731-1742 рр. с. Петрівське  Балаклійської 
міської територіальної 
громади, у центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                       ЗУ «Про перелік 
пам'яток культурної спадщини, що 
не підлягають приватизації» 

227/а 

18 Братська могила 1919р., 
1942р., 
1943р., 1969р. 

м. Барвінкове Барвінківської 
міської територіальної 
громади, окраїна міста, 
Чумацька гора 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

327 
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19 Тамбовська кріпость Української 
укріпленої лінії 

1731-1742 рр. с. Мар’ївка  Барвінківської 
міської територіальної 
громади (колишнє 
с. Секретарівка Іванівської 
Другої с/р) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                       ЗУ «Про перелік 
пам'яток культурної спадщини, що 
не підлягають приватизації» 

227/б 

20 Могила першого голови 
Горохуватського ревкому М. С. 
Корчми 

1921р., 1957р. с. Гороховатка Борівської 
селищної територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

518 

21 Братська могила борців за владу 
Рад 

1919р., 1923р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, 
пл. Джона Леннона (кол. 
Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

191 

22 Братська могила борців за владу 
Рад 

1919р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, 
гора Крем’янець  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

190 

23 Будинок, у якому в лютому 1918 
р. відбулося засідання фракції 
більшовиків І повітового з’їзду 
Рад 

1918р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, вул. 
Старопоштова, 22  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

200 

24 Будинок, у якому в лютому 1918 
р. відбувся перший повітовий 
з’їзд Рад 

1918р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, 
вул. Старопоштова, 39  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                    ЗУ «Про перелік 
пам'яток культурної спадщини, що 
не підлягають приватизації» 

199 

25 Братська могила борців за владу 
Рад  

1920р., 1935р. с. Оскіл (кол. Червоний 
Оскіл) Оскільської сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

974 

26 Могила воєнкома 
М. В. Олійника, загиблого в 1920 
р. 

1920р. с. Довгеньке Оскільської 
сільської територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2139 
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27 Козловська кріпость Української 
укріпленої лінії. 

1731-1742 рр. с. Залінійне Зачепилівської 
селищної  територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                        ЗУ «Про 
перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

227/л 

28 Федорівська кріпость 
Української укріпленої лінії  

1731-1742 рр. с. Залінійне Зачепилівської 
селищної  територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                        ЗУ «Про 
перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

227/м 

29 Пам’ятник Карлу Марксу 1967р. с. Залінійне Зачепилівської 
селищної  територіальної 
громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

831 

30 Братська могила 
червоноармійців та воїнів 
Радянської  Армії 

1917р., 
1941р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1958р. 

с. Сомівка Зачепилівської 
селищної  територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

812 

31 Могила начальника сільської 
міліції С. П. Захожія, загиблого в 
1918 році 

1918р. с. Чернещина 
Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 23.05.1983 
№ 328 

1851 

32 Могила Д. Х. Коноплі, 
П. С. Прокопенка 

1919р., 1960р. с. Лозова Кегичівської 
селищної територіальної 
громади, вул. Лозівська 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1014 

33 Могила Я. С. Єжака  1918р., 1947р. с. Медведівка  Кегичівської 
селищної територіальної 
громади, вул. Перемоги 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1039 
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34 Бєльовська кріпость Української 
укріпленої лінії 

1731-1742 рр. м. Красноград 
Красноградської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                         ЗУ «Про 
перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

227/к 

35 Братська могила 96 
червоноармійців-естонців  

1920р., 1958р. м. Красноград 
Красноградської міської 
територіальної громади, вул. 
Бєльовська (кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

1048 

36 Могила голови 
Костянтиноградського ревкому 
С. С. Щучки 

1919р., 1957р. м. Красноград 
Красноградської міської 
територіальної громади, вул. 
Бєльовська (кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

1072 

37 Будинок, в якому в 1918-1919 рр. 
містився Костянтиноградський 
повітовий ревком 

1918-1919 рр.  м. Красноград 
Красноградської міської 
територіальної громади, вул. 
Бєльовська, 94 (кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61              ЗУ «Про перелік 
пам'яток культурної спадщини, що 
не підлягають приватизації» 

1079 

38 Іванівська кріпость Української 
укріпленої лінії 

1731-1742 рр. с.Іванівське 
(кол. Октябрське)  
Красноградської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61              ЗУ «Про перелік 
пам'яток культурної спадщини, що 
не підлягають приватизації» 

227\і 

39 Братська могила 
червоногвардійців  

1918р., 
1920р., 1967р. 

смт Сахновщина 
Сахновщинської селищної 
територіальної громади, біля 
нафтобази 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1309 

40 Братська могила 
червоногвардійців 

1918р., 
1920р., 1966р. 

смт Сахновщина 
Сахновщинської селищної 
територіальної громади, біля 
нафтобази 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1310 

41 Братська могила борців за 
радянську владу  

1918р., 
1920р., 1944р. 

смт Сахновщина 
Сахновщинської селищної 
територіальної громади, у 
парку 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1311 
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42 Братська могила 
червоногвардійців  

1918р., 
1920р., 1934р. 

смт Сахновщина 
Сахновщинської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна (кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1308 

43 Могила комісара продзагону 
І. Е. Гребенкіна, і бійця 
продзагону В. І. Івлєва 

1920р. с. Старовірівка  
Старовірівської сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 16.04.1984 
№ 196  

1952 

44 Орловська кріпость Української 
укріпленої лінії 

1731-1742 рр. с. Дячківка   Старовірівської 
сільської територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

227/з 

45 Могила М. С. Меліхова і 
Ф. І. Бородіна, загиблих в 
боротьбі з ворогами Радянської 
влади в 1920 році 

1920р. с. Миколаївка (кол. с. 
Мелихівка) Старовірівської 
сільської територіальної 
громади, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів  від 12.01.1981 
№ 13  

1732 

46 Парасковіївська кріпость 
Української укріпленої лінії 

  с. Парасковія   
Старовірівської сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

227/ж 

47 Будинок, у якому з 24 жовтня 
1941 р. по 24 червня 1942 р. 
працював Харківський обком 
КП(б)У 

1941р., 1942р.  м. Куп’янськ Куп`янської 
міської територіальної 
громади, вул. 1-го Травня, 
12 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183 

2260 

48 Будинок, у якому містився штаб 
13 армії Південного фронту  

1918-1919 рр. м. Куп’янськ Куп`янської 
міської територіальної 
громади, вул. 1-го Травня, 
24 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

212 

49 Будинок, в якому містився 
Куп’янський пролетарський 
червоногвардійський загін 

1 918р. м. Куп’янськ Куп`янської 
міської територіальної 
громади, вул. Садова, 2 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

210 

50 Будинок, в якому містився штаб 
4-ї партизанської дивізії 

1 919р. м. Куп’янськ Куп`янської 
міської територіальної 
громади, пл. Центральна, 12 
(кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

211 

51 Братська могила 
червоноармійців  

1919р., 1920р. с. Курилівка Курилівської 
сільської територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1141 
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52 Будинок, в якому народився і 
жив революціонер-народник 
В. О. Тихоцький 

Побуд. у 1830 
р., XIX ст. 

с. Синиха  Курилівської 
сільської територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1165 

53 Пам’ятник-бюст К. Марксу 1968р. с. Миропілля  
Шевченківської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1540 

54 Пам’ятник-бюст В. І. Чапаєву 1959р. с. Верхньоводяне  
Близнюківської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61    

432 

55 Місце бою червоногвардійців з 
гайдамаками в грудні 1917 року 

1917р. м. Лозова Лозівської міської  
територіальної громади, 
залізнична станція  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 23.05.1983 
№ 328 

1856 

56 Братська могила 1941-1945 рр., 
1966р. 

с. Добропілля  Лозівської 
міської  територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1183 

57 Братська могила 1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Князеве Лозівської 
міської  територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1187 

58 Братська могила 1941-1945 рр., 
1961р. 

с. Нова Іванівка  Лозівської 
міської  територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1195 

59 Слобідська кріпость Української 
укріпленої лінії 

1731-1742 рр. с. Павлівка Друга  
Лозівської міської  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                       ЗУ «Про перелік 
пам'яток культурної спадщини, що 
не підлягають приватизації» 

227/в 

60 Олексіївська кріпость 
Української укріпленої лінії 

1731-1742 рр. с. Олексіївка  Олексіївської 
сільської територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                         

227/д  
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61 Єфремівська кріпость 
Української укріпленої лінії 

1731-1742 рр. с. Єфремівка  Олексіївської 
сільської територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                        ЗУ «Про 
перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

227\е 

62 Михайлівська кріпость 
Української укріпленої лінії 

1731-1742 рр. с. Михайлівка  Олексіївської 
сільської територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                        ЗУ «Про 
перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

227/г 

63 Братська могила 
червоноармійців, які загинули в 
квітні 1918 р. 

1918р., 
1919р., 
1929р., 1967р. 

м. Люботин Люботинської 
міської територіальної 
громади, вул. Гавенка  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1360 

64 Могила голови Гиївського 
ревкому М. В. Хижного, 
загиблого у 1919 році.  

1919р. м. Люботин Люботинської 
міської територіальної 
громади, вул. Хижного. 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
49°55.392  Пн. 35°57.148 Сх  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 23.05.1983 
№ 328 

1863 

65 Будинок, у якому працював 
академік М. Д. Потьомкін. 

1925-1965 рр. смт Мала Данилівка  
Малоданилівської селищної  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 16.04.1984 
№ 196  

1938 

66 Братська могила 
червоноармійців 

1918р., 
1919р., 1964р. 

м. Мерефа  Мереф’янської 
міської територіальної 
громади, 
вул. Дніпропетровська 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1361 

67 Група могил бійців народної 
міліції, загиблих в боротьбі з 
ворогами Радянської влади в 
1918 році 

1918р. смт Нова Водолага 
Нововодолазької селищної 
територіальної громади, на 
кладовищі 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів  від 12.01.1981 
№ 13  

1735 
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68 Могила командира 
червоногвардійського загону 
К. Ф. Батрева, загиблого в 
боротьбі з ворогами Радянської 
влади в 1918 році 

1918р. смт Нова Водолага 
Нововодолазької селищної 
територіальної громади, на 
кладовищі 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів  від 12.01.1981 
№ 13  

1736 

69 Могила першого голови 
колгоспу С. О. Рябухи 

1922р., 1966р. с. Гуляй Поле 
(кол.Рябухине)  
Нововодолазької селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

1269 

70 Братська могила 105 
червоноармійців  

1918р., 1929р. смт Коротич   Пісочинської 
селищної територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

1362/а 

71 Місце конспіративних засідань і 
зібрань Харківської 
більшовицької організації в 1905 
році 

1 905р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Академіка 
Павлова, 46 Московський р-
н                                     
49.987773 Пн  36.286758 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13   

1548 

72 Будинок, у якому 1941-42 рр. 
працював підпільний 
Харківський обком ЛКСМУ 

Побуд. на 
поч. ХХ ст. 
1941-1942 рр. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Алчевських,23 
(кол. Артема) Київський р-н                   
50.004236 Пн 36.242030 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

88 

73 Будинок, в якому містився 
Комуністичний університет  ім. 
Артема 

Побуд. 1914-
16 рр. 1922-
1932 рр. м.д. - 
1963р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул.  Алчевських, 
44 (кол.  Артема). Літера 
«А-3».Координати центру 
пам’ятки: 50°006.026 Пн. 
036°24. 64 Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

77 

74 Будинок, у якому жив 
М. В. Фрунзе в 1920-1923 роках 

1920-1923 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Багалія, 12  
(кол. Фрунзе)                                               
50.000712 Пн  36.247094 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 23.05.1983 
№ 328   

1807 
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75 Місце, де стояв будинок, у якому 
працював ІІІ з'їзд КП(б)У у 
березні 1919 року 

березень 
1919р.   
1957р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Благовіщенська, 19        (кол. 
К.Маркса)    
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                         
49.989046 Пн  36.216393 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13   

1552 

76 Будинок, у якому працювали 
штаб Харківського військового 
округу в 1919 році і штаб 
Південно-Західного фронту в 
1920 році 

1919р. 1920р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пл. Героїв 
Небесної Сотні,36 
(кол.Руднєва) 
Основ'янський р-н (кол. 
Червонозаводський)                               
49.987818 Пн  36.246756 Сх                    

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13    

1607 

77 Будинок, у якому в 1920-1923 рр. 
жив Д. М. Карбишев 

1920-1923 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, Гімназійна 
набережна, 1-а, літ. «А-
2».Основ'янський р-н 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
49°59.298' Пн. 
036°14.605'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183   

2192 

78 Меморіальна дошка на будинку, 
у якому з 1979 по 1996 р. жив 
О. С. Масельський 

1979-1996 рр. 
1997 р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Гіршмана, 17 
Київський р-н                    
50.000378 Пн  36.240764 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської 
обласної державної адміністрації  
від 18.09.1997 № 975 

2493 

79 Будинок, в якому з 1913 по 1939 
р. жив М. М. Синельников  

1913-1939 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Дарвіна, 29 
Київський р-н                            
49.996602 Пн  36.246831 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183    

2191 

80 Будинок, в якому жили 
О. М. Бекетов та М. С. Самокиш 

побуд. 1912 р.   
1912-1941 рр. 
1929-1941 рр. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Дарвіна, 37 
Київський р-н                    
49.995988 Пн  36.247909 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413   

1997 
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81 Будинок, в якому містилась 
недільна школа Х. Д. Алчевської 

Побуд. у 1896 
р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Жон 
Мироносиць, 9  
(кол.Раднаркомівська)   
Київський р-н                      
49.999085 Пн  36.237803 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                                         ЗУ 
«Про перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

90 

82 Будинок, в якому в 1922-1928 рр. 
містився Раднарком УРСР 

Побуд. у 1906 
р.  1922-1928 
рр. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Жон 
Мироносиць, 11, літ. «А-2»   
(кол.Раднаркомівська)   
Київський р-н                         
49.998974 Пн   36.238543 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                                         ЗУ 
«Про перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

73 

83 Будинок, в якому в 1921 р. було 
організовано клуб чекістів                           

Побуд. на 
поч. ХХ ст.  
1921-1935 рр. 
м. д. 1977 р. і 
1963р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Жон 
Мироносиць, 13  
(кол.Раднаркомівська)    
Київський р-н                                     
49.998967 Пн  36.239873 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61     

78 

84 Місце збройного виступу 
робітників Харкова у грудні 
1905 року 

1905р.   
1958р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, майдан Захисників 
України (кол. Повстання) 
Московський р-н                     
49.988277 Пн  36.266105 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61    

140 

85 Будинок, в якому знаходився 
штаб Червоної Гвардії 
Петинського району в 1917 році 

1 917р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, майдан Захисників 
України, 17 (кол. 
Повстання) Слобідський р-н 
(кол. Комінтернівський)                    
49.983803 Пн  36.262023 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13       

1606 
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86 Пам’ятник двічі Герою 
Радянського Союзу В. І. Чуйкову 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, бульв. Івана 
Каркача, 22 біля ЦПТО № 1     
Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)                                              
49.926769 Пн  36.387148 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413   

2009 

87 Харківський політехнічний 
інститут ім. В.І. Леніна – один з  
найстаріших технічних вузів 
країни 

Побуд. – 
1885р.  

 м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Кирпичова, 21 
(кол. Фрунзе)   або 
Мистецтв, 16 
(кол.Червонопрапорна) 
Київський р-н На території 
НТУ «ХПІ»                                            
49.998905 Пн  36.247941 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

89 

88 Братська могила 1941-1945 рр.    
1964р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Ковпака 
Сидора (вул. Шевченка, 222) 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

56 

89 Будинок, у якому 2 березня 1917 
року відбулось перше засідання 
Харківської Ради робітничих 
депутатів 

Побуд. –1885 
р. 1917р. 
реконстр. – 
1933 р. м. д. – 
1963 р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пл. Конституції, 7   
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)        
49.990194 Пн  36.232384 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

15 

90 Місце загибелі екіпажа 
броньовика «Артем» у червні 
1919 року 

червень 1919 
р. пам`ятка 
знак – 1957 р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пл. Конституції, 7 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                    
49.990298 Пн  36.232342 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13    

1553 

91 Місце, де стояв будинок, у якому 
працював Тимчасовий 
робітничо-селянський уряд 
України у січні 1919 року 

Січень 1919р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пл. Конституції, 20 
Київський р-н                                       
49.991284 Пн  36.233146 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13    

1551 
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92 Будинок, у якому в 1917 р. 
містився комітет РСДРП(б) і 
штаб Червоної Гвардії 
Холодногірського району 

Побуд. у кінці 
ХІХ ст.   
1917р.   

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Конторська, 
72/74 
(кол.Червоножовтнева,  
Завод «Червоний жовтень») 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)     49.981433 Пн  
36.212933 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

44 

93 Бібліотека ім. В. Г. Короленка – 
одне з найстаріших книгосховищ 
України 

Побуд. –1901 
р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пров. Короленка, 
18       Київський р-н                                 
49.990725 Пн  36.234541 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

91 

94 Будинок, у якому в квітні 1917 р. 
відбувався з’їзд робітників і 
службовців Південних залізниць 

1 917р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Євгена 
Котляра, 7  (кол. Конарєва, 
Червоноармійська) 
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                                       
49.989367 Пн  36.206496 Сх  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

134 

95 Будинок, у якому працював 
перший Харківський міський 
комітет комсомолу в 1919 році 

1919р.   м.д. –    
1979р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Куликівська, 6 
(кол.Мельникова) Київський 
р-н                               
49.992488 Пн  36.239154 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 16.04.1984 
№ 196  

1887 

96 Будинок, у якому на поч. ХХ ст. 
жив М. Л. Кропивницький 

поч. ХХ ст. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пров. 
Лопатинський, 6 
Основ'янський р-н (кол. 
Червонозаводський)                                 
49.985371 Пн  36.232379 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської 
обласної державної адміністрації  
від 18.09.1997 № 975    

2504 
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97 Будинок, в якому народився і 
жив В. І. Межлаук 

1900-1919 рр. 
м.д. 1969 р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Максиміліанівська, 9 
(кол.Ольмінського) 
Київський р-н                                                     
50.002188 Пн  36.247963 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

84 

98 Будинок, у якому в 1923-1934 рр. 
жив В. Я. Чубар 

1923-1934 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Максиміліанівська, 22 
(кол.Ольмінського) 
Київський р-н                                                  
50.001264 Пн  36.249695 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183  

2193 

99 Будинок, у якому в 1923-1925 рр. 
жив Е. І. Квірінг 

1923-1925 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Мироносицька, 6     
Київський р-н                                          
50.001119 Пн  36.236655 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.05.1991 
№ 142  

2398 

100 Будинок, в якому в 1920-22 рр. 
жив Г.І. Петровський 

1920-1922 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Мироносицька, 10   
Київський р-н                                           
50.001636 Пн  36.236794 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

82 

101 Будинок, у якому працював ЦК 
КП(б)У в 1920 році 

1 920р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Мироносицька, 19   
Київський р-н                                        
50.002519 Пн  36.236633 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 23.05.1983 
№ 328   

1805 

102 Будинок, в якому в 1919-1920 рр. 
містився ЦК КСМ України 

1919-1920 рр.   
м. д. –1969 р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Мироносицька, 21 
Київський р-н                                        
50.002705 Пн  36.236880 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

76 
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103 Будинок літераторів ім. В 
Блакитного 

1920-30-ті рр. 
м.д. –  1976р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Мистецтв, 4 
(кол.Червонопрапорна)   
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

92 

104 Будинок 1-го реального училища 1 877р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пр. Московський, 
45, літ. "А-4" Московський 
р-н                                            
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84):  
49.59.389 Пн 36.14.831 Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 18.04.1988 
№ 161    

2281 

105 Місце, де стояв Народний 
будинок – один з центрів 
легальної діяльності більшовиків 
в 1905 році 

1905-1907 рр.   
м. д. – 1956 р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пр. Московський, 
94 Московський р-н                                      
49.987942 Пн  36.267473 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13   

1549 

106 Будинок, у якому жив і 
працював В. Я. Юр'єв 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пр. Московський, 
142 Немишлянський р-н                                  
49.967630 Пн  36.313017 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413     

2005 

107 Пам'ятний знак робітникам 
заводу «Кондиціонер», загиблим 
на фронтах Великої Вітчизняної 
війни 

1941-1945 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пр. Московський, 
257 Завод «Кондиціонер» 
Немишлянський р-н (кол. 
Фрунзенський)                                  
49.966339 Пн  36.323912 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413  

1989 

108 Будинок заводоуправління 
Харківського тракторного заводу 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пр. Московський, 
275 Індустріальний р-н  
(кол. Орджонікідзевський)                     
49.954713 Пн  36.378736 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413  

1993 
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109 Пам’ятник О. М. Горькому   м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пр. Ново-
Баварський, 77           (кол. 
Ілліча)                                    
на території парку культури 
та відпочинку канатного 
заводу Новобаварський р-н 
(кол.     Жовтневий)                  
49.948907 Пн  36.164256 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61     

51 

110 Будинок, в якому  містився 
«Робочий дом»  

1905-1910 рр. 
м.д. – 1970 р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Плеханівська, 
77, літ. "А-3" Слобідський р-
н (кол. Комінтернівський)                      
49.978239 Пн  36.267403 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

105 

111 Місце збройної сутички бойової 
дружини робітників з царськими 
військами в жовтні 1905 р. 

1 905р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Полтавський 
шлях, 6 Холодногірський р-
н (кол.Ленінський)                                           
49.988435 Пн  36.224805 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61    

125 

112 Будинок, у якому в 1919 р. 
містився Харківський штаб 
Частин Особливого призначення 

Побуд. у кінці 
ХІХ ст.   
1919р.  м.д. – 
1972 р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Полтавський 
шлях, 13/15, Жовтневий 
райвійськкомат 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                                 
49.987608 Пн  36.221597 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61    

45 

113 Будинок, в якому працювала IV 
конференція КП(б)У в березні 
1920 р.  

1920 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
14       Київський р-н                                            
49.993060 Пн  36.234300 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 16.04.1984 
№ 196  

1886 

114 Будинок, у якому працював ЦК 
КП(б)У в 1919 році 

1 919р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
41       Київський р-н                              
49.998871 Пн  36.241080 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 23.05.1983 
№ 328    

1804 
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115 Будинок, у якому жили 
М. І. Кошкін і О. О. Морозов 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
54       Київський р-н                                          
50.000140 Пн  36.243215 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 18.04.1988 
№ 161   

2284 

116 Будинок, у якому в 1923-1926 рр. 
жив О. П. Довженко  

1923-1926 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
62       Київський р-н                                    
50.001195 Пн  36.244615 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413                                        ЗУ 
«Про перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

1999 

117 Будинок, у якому в 1920-1940 
роках працював М. І. Ситенко 

1920-1940 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
80       Київський р-н                                      
50.003722 Пн  36.247657 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413   

1998 

118 Будинок інституту, у якому 
працював О. В. Мельников 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
82       Київський р-н                                          
50.004350 Пн  36.248494 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413   

2003 

119 Будинок, в якому з 1926 по 1933 
р. жив П. П. Лебедєв 

1926-1933 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
92       Київський р-н                                     
50.006529 Пн  36.250913 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

85 

120 Будинок, в якому в 1920 р. жив і 
працював Й. В. Сталін 

1920р.   
1950р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
94       Київський р-н                                        
50.006760 Пн  36.251246 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

80 

121 Братська могила 1919р. 1957р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

55а 
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122 Могила П. М. Бабушкіної   м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183     

2177 

123 Могила члена КПРС з 1905 р. 
А. Б. Батова 

1 949р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2076 

124 Могила члена КПРС з 1905 р. 
С. М. Бєлозєрова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2077 

125 Могила члена КПРС з 1917 р. 
Я. С. Блудова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183               

2178 

126 Могила члена КПРС з 1912 р. 
Ф. Г. Бондарчука 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183               

2179 

127 Могила члена КПРС з 1905 р. 
М. К. Бушева 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183               

2180 

128 Могила члена КПРС з 1902 р. 
М. М. Геншафта 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2078 

129 Могила члена КПРС з 1903 р. 
А. Д. Гревіна 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2079 
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130 Могила члена КПРС з 1905 р. 
І. Я. Грязєва 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2080 

131 Могила члена КПРС з 1917 р. 
А. М. Дудника 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183    

2181 

132 Могила члена КПРС з 1902 р. 
Г. І. Зобунова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2081 

133 Могила члена КПРС з 1905 р. 
І. П. Каляєва 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183  

2182 

134 Могила члена КПРС з 1903 р. 
Г. І. Кащевського 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2083 

135 Могила члена КПРС з 1914 р. 
С. Л. Козюри 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2084 

136 Могила члена КПРС з 1904 р. 
О. Ф. Корнєєва 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

Рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів № 118 від 
17.03.1986 р. 

2082 

137 Могила члена КПРС з 1905 р. 
С. К. Крюкова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183   

2183 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

138 Могила члена КПРС з 1912 р. 
І.В. Лебедєва 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2085 

139 Могила члена КПРС з 1913 р. 
П.Ф. Лебедєва 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2086 

140 Могила члена КПРС з 1913 р. 
А. Е. Луденцова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2087 

141 Могила члена КПРС з 1906 р. 
І. Є. Матросова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2088 

142 Могила члена КПРС з 1915 р. 
З. А. Мачульської 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183               

2184 

143 Могила члена КПРС з 1902 р. 
О. П. Мірошниченка 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183    

2185 

144 Могила члена КПРС з 1907 р. 
В. Р. Моргунова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2089 

145 Могила члена КПРС з 1905 р. 
Ф. А. Нестеренка 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2090 
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146 Могила члена КПРС з 1905 р. 
М. О. Палкіна 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183               

2186 

147 Могила члена КПРС з 1905 р. 
М. А. Переяславського 

1 967р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 18.04.1988 
№ 161               

2277 

148 Могила члена КПРС з 1904 р. 
С. Д. Петрова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2091 

149 Могила члена КПРС з 1905 р. 
О. Д. Подлєсного 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.04.1987 
№ 183  

2187 

150 Могила члена КПРС з 1905 р. 
С. І. Покко 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2092 

151 Могила члена КПРС з 1912 р. 
І. О. Полікарпова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2093 

152 Могила члена КПРС з 1904 р. 
Ж. Ф. Скрабе 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2094 

153 Могила члена КПРС з 1904 р. 
П. І. Спесивцева 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2095 
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154 Могила члена КПРС з 1904 р. 
М. К. Щеглова 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
102, 2-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 17.03.1986 
№ 118 

2096 

155 Могила члена Компартії і 
Комсомолу Англії Еффі Джонса 

1 933р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Пушкінська, 
108, 13-е міське кладовище, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13                

1560/38 

156 Будинок, в якому  в 1919 р. жив 
В. П. Затонський 

1 919р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, Пушкінський в’їзд, 
6, літ. «А-5», Київський р-н                             
50.003209 Пн  36.244707 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

87 

157 Меморіальна дошка на місці 
будинку, в якому народився 
художник О. В. Шевченко 

1 992р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Римарська, 19 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                                   
49.997078 Пн  36.231301 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської 
обласної державної адміністрації 
від 28.09.1998 № 830                                                        

2647 

158 Меморіальна дошка на будинку, 
у якому з 1923 по 1930 р. жив 
М. Хвильовий 

1923-1930 рр.   
1993р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Римарська, 19 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                              
49.996833 Пн  36.231440 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської 
обласної державної адміністрації  
від 18.09.1997 № 975                                                              

2497 

159 Будинок, в якому в грудні 1925 
року відбувся ІХ з’їзд КП(б)У 

Побуд. у 1829 
р., перебуд. у 
1855 і 1891 
рр. м. д. – 
1957р.  1969р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Римарська, 21 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                               
49.997581 Пн  36.231000 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                                        ЗУ 
«Про перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації» 

11 
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160 Меморіальна дошка на честь 
засновника Харківського 
університету В. Н. Каразіна 

1 996р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пл. Свободи, 4      
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                
50.004450 Пн  36.228222 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської 
обласної державної адміністрації 
від 28.09.1998 № 830        

2643 

161 Будинок семінарії, в якій 
навчався П. А. Грабовський 

Побуд. у 40-х 
рр. ХІХ ст.   
1851р.   1879-
1882 рр. м.д. 
– 1958р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Семінарська, 
46 (кол.Володарського)     
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                               
49.978781 Пн  36.199892 Сх                  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                                           ЗУ 
«Про перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації»  

43 

162 Будинок, у якому в 1920 р. –1938 
р. знаходилась школа Червоних 
старшин 

1920-1938 рр.    
м.д. 1968р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Семінарська, 
46 (кол.Володарського)     
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                           
49.977973 Пн  36.199318 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                                           ЗУ 
«Про перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації»  

46 

163 Будинок, в якому працювали 
В. П. Воробйов, 
М. Ф. Мельников-Разведенков, 
Г. Ф. Фольборт         

поч. ХХ ст. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Сумська, 1, 
Літ. «А-5» Шевченківський 
р-н (кол.Дзержинський)                                           
49.993491 Пн  36.232030 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413   

1996 

164 Будинок, у якому в листопаді 
1920 року відбулася V 
Всеукраїнська конференція 
КП(б)У 

Побуд. у 1912 
р., 1920р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Сумська, 5, 
Літ. «А-6», Літ. «Б-3», 
Сумська, 7/9 Літ. «А-5» 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                
49.994685 Пн  36.232331 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

20 

165 Будинок, в якому в 1905 р. 
знаходилася підпільна явка 
харківських більшовиків 

1905-1907 рр. 
Побуд. у кінці 
ХІХ ст. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Сумська, 23 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)    
49.998030 Пн  36.233554 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

14 
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166 Будинок, у якому з 1920 по 1925 
рік містився ЦК КП(б)У 

1920-1925 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Сумська, 44 
Київський р-н                                    
50.000995 Пн  36.234895 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

72 

167 Місце будинку, у якому в 1901 р. 
працював О. Д. Цюрупа, в 1925-
1934 роках містився ЦК КП(б)У 

1901р. 1925-
1934 рр. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Сумська, 64 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413  

1976 

168 Будинок, у якому в 1928-1929 рр. 
жив В. К. Блюхер 

1928-1929 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Сумська, 71 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                
50.011021 Пн  36.240431 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413  

1995 

169 Будинок, у якому жили Остап 
Вишня  й Василь Чечвянський 

1926-1930 рр.  
1930-1936 рр. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Сумська, 122 
Київський р-н                                   
50.012455 Пн  36.243521 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.05.1991 
№ 142     

2401 

170 Пам’ятник двічі Герою 
Радянського Союзу 
С. І. Грицевцю 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Тархова, на 
території ХВАУЛ ім. С.І. 
Грицевця Індустріальний р-
н  (кол. 
Орджонікідзевський)                          
49.920069 Пн  36.422153 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13   

1621 

171 Будинок, в якому працював 
Г. К. Орджонікідзе у 1918 році 

1 918р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, площа 
Театральна,1 Київський р-н                                         
49.995085 Пн  36.233253 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 16.04.1984 
№ 196  

1885 

172 Могила невідомого 
червоноармійця               

1918р. 1959р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Тимірязєва, 33        
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                                        
49.944175 Пн  36.155421 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

41 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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№ 

173 Будинок, в якому  знаходилася 
явка Харківського комітету 
РСДРП в 1902 році і 
Організаційного комітету по 
скликанню ІІ з’їзду РСДРП в 
1903 році 

1902р. 1903р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Трінклера, 3 
(пр. Незалежності, 13  (кол. 
Правди)) Шевченківський р-
н (кол.Дзержинський)                                     
50.007860 Пн  36.232701 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 12.01.1981 
№ 13   

1605 

174 Будинок, у якому в 1912 р. жив 
член Харківського комітету 
РСДРП(б) Ю. Д. Тіняков 

1912-1916 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пров.Троїцький, 13 
(кол.  Дубового)  
Основ'янський р-н (кол. 
Червонозаводський)                             
49.985448 Пн  36.233693 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

181 

175 Місце будинку, в якому в 1917 р. 
працювали виконком 
Харківської Ради робітничих і 
солдатських депутатів, 
Центральний міський штаб 
Червоної Гвардії 

1 917р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пл. 
Університетська 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                      
49.989768 Пн  36.229844 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413   

1977 

176 Місце барикадних боїв 
харківських робітників і 
студентів проти царизму в 
жовтні 1905 р. 

1905-1907 рр. 
мемор. дошка 
1957р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Університетська, 16 (14) 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                   
49.988806 Пн  36.230056 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61     

1 

177 Меморіальна дошка на першому 
будинку Харківського 
університету на честь його 
засновника В. Н. Каразіна 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Університетська, 23, ЦНБ 
Харківського університету 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської 
обласної державної адміністрації 
від 28.09.1998 № 830 

2645 

178 Меморіальна дошка на честь 
О. Т. Гончара, який вчився в 
Харківському університеті 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Університетська, 23, ЦНБ 
Харківського університету 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської 
обласної державної адміністрації 
від 28.09.1998 № 830 

2646 
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179 Будинок, у якому з 1868 по 1876 
р. жив В. І. Вернадський  

1868-1876 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пл. Фейєрбаха, 10      
Московський р-н                                         
49.992229 Пн  36.249132 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 18.04.1988 
№ 161                

2280 

180 Будинок, де знаходився 
телеграфний апарат "Бодо", по 
якому харківські більшовики 
тримали зв’язок з В. І. Леніним 

1917-1924 рр. 
1967р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, пл. Фейєрбаха, 15 
центральний телеграф 
Московський р-н                                            
49.991105 Пн  36.249057 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61 

150 

181 Будинок, у якому навчалися 
С. О. Борзенко, 
М. В. Кульчицький, 
І. Л. Муратов, Ю. Ю. Шовкопляс 

  м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, Харківська 
набережна, 4 Московський 
р-н                                      
49.990005 Пн  36.241542 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 20.05.1991 
№ 142  

2403 

182 Будинок, у якому в 1925-1930 рр. 
працював Г. М. Висоцький 

1925-1930 рр. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. Чайковська, 4      
Київський р-н                                             
50.004774 Пн  36.251106 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413  

2000 

183 Будинок, в якому в ніч з 8 на 9 
грудня 1917 р. 
червоногвардійцями і солдатами 
був роззброєний 
контрреволюційний 
автобронедивізіон      

Побуд. на 
поч. ХІХ ст. 
1917р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Чернишевська, 14 Київський 
р-н                                         
49.998095 Пн  36.237175 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

75 

184 Пам’ятник М. О. Островському    м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, 
вул. Чернишевська, 15 
напроти бібліотеки 
ім. Островського. Київський 
р-н                        49.998371 
Пн  36.236971 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів від 19.08.1985 
№ 413   

2010 
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185 Будинок, в якому жив 
П. П. Постишев 

1926-1930 рр. 
1933-1934 рр. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Чернишевська, 24 Київський 
р-н                                          
50.000205 Пн  36.238398 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

83 

186 Будинок, в якому 30 січня 1905 
р. відбулися організаційні збори 
Харківської більшовицької 
групи "Вперед" 

1905р.   м. д. 
–  1955р. 

м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Чернишевська, 28 Київський 
р-н                             
50.001078 Пн  36.238296 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

74 

187 Будинок, у якому в 1919 р. жили 
К. Є. Ворошилов і 
О. Я. Пархоменко 

1 919р. м. Харків Харківської 
міської територіальної 
громади, вул. 
Чернишевська, 66 Київський 
р-н                               
50.006288 Пн  36.241761 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

79 

188 Пам’ятник К. Марксу   с. Черкаські Тишки   
Циркунівської сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
народних депутатів  від 12.01.1981 
№ 13   

1765 

189 Будинок, у якому в 1933 р. 
проходила районна нарада 
колгоспників-ударників. 

Побуд. у 
1914р., 1933р. 

м. Вовчанськ Вовчанської 
міської територіальної 
громади, вул. Гагаріна,12. 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°17.379' Пн 36°56.099'Сх.  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

709 

190 Будинок, у якому народилася 
активна учасниця боротьби за 
владу Рад Г. П. Хоперська.  

Побуд. у ХІХ 
ст. 

м. Вовчанськ Вовчанської 
міської територіальної 
громади, вул. Гоголя, 3. 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°17.731' Пн 36°55.874'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

705 
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191 Пам’ятник воїнам-
комсомольцям  

1 965р. м. Вовчанськ Вовчанської 
міської територіальної 
громади, 
вул. Пушкіна, 1 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°17.498' Пн 36°56.318'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

692 

192 Будинок колишньої семінарії, у 
якій працював викладачем 
російський радянський 
письменник К. А. Треньов 

Побуд. у кінці 
ХІХ ст., м.д. – 
1958р. 

м. Вовчанськ Вовчанської 
міської територіальної 
громади, 
вул. Пушкіна, 1 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°17.484' Пн 36°56.322'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

706 

193 Будинок, в якому в 1917–
1919 рр. містились Вовчанський 
повітвиконком і ревком 

Побуд. у 
1874р., 1917-
1919 рр. 

м. Вовчанськ Вовчанської 
міської територіальної 
громади, 
вул. Соборна, 100 (кол 
Леніна). Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°17.392' Пн 36°56.263'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

707 

194 Пам’ятник воїнам-землякам  1941-1945 рр., 
1968р. 

м. Вовчанськ Вовчанської 
міської територіальної 
громади, 
вул. Чкалова. 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°17.471' Пн 36°58.819'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

693 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

195 Будинок, в якому в 1920-1922 рр. 
знаходився Вовчанський 
повітовий комітет КП(б)У та 
Комуністичний клуб 

Побуд. на 
поч. ХХ ст.,     
1920-1922 рр. 

м. Вовчанськ Вовчанської 
міської територіальної 
громади, вул. Шевченка, 25.  
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°17.497' Пн 36°56.185'Сх.    

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

708 

196 Могила секретаря 
комсомольського осередку 
А. П. Ахтирського 

1930р., 1966р. с. Бережне  
 Вовчанської міської 
територіальної громади. 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°06.810' Пн 37°03.647'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

687 

197 Будинок, у якому містилась 
контора першого у селі колгоспу 

1929р. смт Білий Колодязь  
Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Іванівська, 35 (кол.Кірова). 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°12.243' Пн 37°07.596' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

710 

198 Пам’ятник-бюст К. Марксу 1968р. с. Василівка Вовчанської 
міської територіальної 
громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

711 

199 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Вовчанські Хутори  
Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Миру, у сквері. Координати 
центру пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°18.007' Пн 37°01.808'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України 
від 14.01.2021 № 10       

695 
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200 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1962р. 

с. Графське (кол. Радянське)  
Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Перемоги. Координати 
центра пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°13.512' Пн 36°50.993'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

702 

201 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Дегтярне  Вовчанської 
міської територіальної 
громади, на околиці села. 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°26.618' Пн 37°27.373' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

696 

202 Могила секретаря 
комсомольського осередку 
І. Я. Бондаренка. 

1923р. 1970р. с. Захарівка 
 Вовчанської міської 
територіальної громади, на 
околиці села. 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°15.637' Пн 37°14.132'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

688 

203 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Землянки,  Вовчанської 
міської територіальної 
громади, вул. Центральна. 
Координати центра 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°23.508' Пн 37°25.947'Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

698 

204 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Охрімівка  Вовчанської 
міської територіальної 
громади, вул. Центральна. 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°20.098' Пн 37°12.859'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

700 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

205 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Пільна 
 Вовчанської міської 
територіальної громади 
Координати центру 
пам’ятки (система 
координат WGS 84): 
50°09.633' Пн 36°58.952' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

701 

206 Будинок, в якому в 1918-1919 рр. 
містився Зміївський повітовий 
комітет РКП(б) 

1918-1919 рр., 
м.д. – 1957р. 

м. Зміїв Зміївської міської 
територіальної громади, 
вул. Адміністративна, 11 
(кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61  

912 

207 Братська могила 
червоноармійців  

1919р., 1947р. м. Зміїв Зміївської міської 
територіальної громади, 
майдан Соборний (кол. 
Радянський)  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

867 

208 Могила члена КПРС з 1900 р. 
І. І. Сизранцева  

1924р., 1948р. м. Зміїв Зміївської міської 
територіальної громади, 
майдан Соборний (кол. 
Радянський), центральний 
парк 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

907 

209 Могила секретаря Ізюмського 
окружкому комсомолу 
Г. М. Носика  

1926р. м. Зміїв Зміївської міської 
територіальної громади, 
майдан Соборний (кол. 
Радянський), центральний 
парк 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

908 

210 Могила В.І. Щегельського, 
організатора колгоспу в 
с. Задонецькому  

1929р., 1965р. с. Задонецьке  Зміївської 
міської територіальної 
громади, вул. Щегельського 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

909 

211 Місце бою червоногвардійців з 
німецькими окупантами 

1918р., 1959р. с. Костянтівка Зміївської 
міської територіальної 
громади, вул. Донець-
Захоржевського 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради 
депутатів трудящих від 25.01.1972 
№ 61   

866 

212 Пам’ятник тричі Герою 
Радянського Союзу 
І. М. Кожедубу 

  м. Чугуїв Чугуївської 
міської територіальної 
громади,  вул. Харківська      

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської 
обласної державної адміністрації 
від 18.09.1997 № 975 

2508 

 


