
Державний реєстр 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. 
№ 

БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН 

Богодухівська міська територіальна громада 
1 Братська могила 1941-1945 рр., 

1956р. 
м. Богодухів Богодухівської міської 
територіальної громади, 
вул. Пушкіна, міське кладовище 

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       

3500-Ха 

2 Могила контр-
адмірала 
Ф.Д. Степанова 

1 892р. м. Богодухів Богодухівської міської 
територіальної громади, 
вул. Пушкіна, міське кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3501-Ха 

3 Пам’ятник воїнам І-ї 
танкової армії, яка 
визволила м. Богодухів 
від німецько-
нацистських 
загарбників у 1943 р. 

1941-1945 рр., 
1943р. 

м. Богодухів Богодухівської міської 
територіальної громади, 
вул. Пушкіна 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3502-Ха 

4 Меморіал пам`яті 1941-1945 рр., 
1956р., 
1957р., 1968р. 

м. Богодухів Богодухівської міської 
територіальної громади, 
пл. Соборності (кол. Леніна) 

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       

3503-Ха 
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з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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5 Пам’ятник-бюст Т. Г. 
Шевченку 

1 933р. м. Богодухів Богодухівської міської 
територіальної громади, вул. 
Шевченка, сквер у центрі міста 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3504-Ха 

6 Братська могила 1930р., 
1931р., 
1932р., 1941-
1945 р. 

м. Богодухів Богодухівської міської 
територіальної громади, 
вул. Шевченка 

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       

3505-Ха 

7 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

 Богодухівська міська територіальна 
громада, с. Семенів Яр,  
вул. Північна, кладовище 

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       

3506-Ха 

8 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Байрак   Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3507-Ха 

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

с. Братениця  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3508-Ха 

10 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Вертіївка  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3509-Ха 
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11 Братська могила 1941-1945 рр., 
1949р. 

с-ще  Вікторівка  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3510-Ха 

12 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Вінницькі Івани  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3511-Ха 

13 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Воскресенівка  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3512-Ха 

14 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1966р. 

с. Воскресенівка  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3513-Ха 

15 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Губарівка  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3514-Ха 

16 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

смт Гути  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3515-Ха 
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17 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

 Богодухівська міська територіальна 
громада, урочище Байрак (кол. 
Гутянська сел/р) 

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       

3516-Ха 

18 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Дмитрівка Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3517-Ха 

19 Братська могила 1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Заброди  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3518-Ха 

20 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

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

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3519-Ха 

21 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Зарябинка  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3520-Ха 

22 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Івано-Шийчине  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3521-Ха 
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23 Братська могила 1941-1945 рр., 
1961р. 

с. Кадниця Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3522-Ха 

24 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Кияни  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3523-Ха 

25 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Кленове  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3524-Ха 

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

с. Корбині Івани  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3525-Ха 

27 Братська могила 1941-1945 рр., 
1949р. 

с. Крисине  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3526-Ха 

28 Братська могила 1941-1945 рр., 
1949р. 

с. Кручик  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3527-Ха 
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29 Могила Героя 
Радянського Союзу С. 
З. Ножки 

  с. Кручик  Богодухівської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 17.03.1986 № 118            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3528-Ха 

30 Трактор ВТЗ №37-02, 
на якому працювала Г. 
К. Майстерна 

  с. Кручик  Богодухівської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3529-Ха 

31 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Куп’єваха  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3530-Ха 

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

с. Лозова  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3531-Ха 

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

с. Мар’їне  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3532-Ха 

34 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Мар’їне  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3533-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

35 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Матвіївка  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3534-Ха 

36 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Матвіївка  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3535-Ха 

37 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Миролюбівка  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3536-Ха 

38 Братська могила 1941-1945 рр., 
1969р. 

с. Новософіївка  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3537-Ха 

39 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Олександрівка  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3538-Ха 

40 Пам’ятник воїнам-
односельцям, загиблим 
на фронтах Другої 
світової війни 

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

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3539-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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41 Братська могила 1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Павлівка  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3540-Ха 

42 Могила партизанки 
Н. Арнацької 

  с. Первухинка  Богодухівської 
міської територіальної громади, на 
відстані 800 м від села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3541-Ха 

43 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Петропавлівка  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3542-Ха 

44 Братська могила 1941-1945 рр., 
1946 р. 1957р. 

с. Полкова Микитівка  
Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3543-Ха 

45 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Ріпки  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3544-Ха 

46 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Сазоно-Баланівка  Богодухівської 
міської територіальної громади 

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       

3545-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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47 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Сінне  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3546-Ха 

48 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Сухини  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3547-Ха 

49 Меморіальний 
комплекс 

1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Улянівка  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3548-Ха 

50 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Хрущова Микитівка  
Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3549-Ха 

51 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

смт Шарівка  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3550-Ха 

52 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1969р. 

смт Шарівка  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3551-Ха 
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53 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Шуби  Богодухівської міської 
територіальної громади 

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       

3552-Ха 

Валківська міська територіальна громада 
54 Пам’ятник П.А. 

Грабовському 
1 990р. м. Валки Валківської міської 

територіальної громади , пр. Героїв 
Чорнобиля  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3572-Ха 

55 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

м. Валки Валківської міської 
територіальної громади 
вул. Перекіпська, Рогозове 
кладовище 

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       

3573-Ха 

56 Могила Героя 
Радянського Союзу Т. 
П. Новікова 

1 974р. м. Валки Валківської міської 
територіальної громади 
вул. Перекіпська, Рогозове 
кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3574-Ха 

57 Могила Героя 
Радянського Союзу О. 
Д. Романенка 

1 989р. м. Валки Валківської міської 
територіальної громади 
вул. Перекіпська, Рогозове 
кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3575-Ха 
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58 Могила Героя 
Соціалістичної праці 
М. І. Сметани 

1 980р. м. Валки Валківської міської 
територіальної громади 
вул. Перекіпська, Рогозове 
кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3576-Ха 

59 Пам’ятний знак 
жертвам нацизму 

1941-1945 рр. м. Валки Валківської міської 
територіальної громади 
,вул. Перекіпська, Рогозове 
кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.04.1987 № 183              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10  

3577-Ха 

60 Братська могила 1918-1920 рр., 
1921р. 

м. Валки Валківської міської 
територіальної громади, вул. 
Стадіонна (кол. Жовтнева) 

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       

3578-Ха 

61 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

м. Валки Валківської міської 
територіальної громади, 
пл. Центральна (50-річчя Жовтня) 

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       

3579-Ха 

62 Пам’ятний знак 
воїнам-землякам, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. м. Валки Валківської міської 
територіальної громади, 
пл. Центральна (50-річчя Жовтня) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3580-Ха 

63 Пам’ятний знак воїнам 
Степного фронту, які 
визволили м. Валки від 
нацистських 
загарбників 16 вересня 
1943 р. 

1941-1945 рр., 
16.09.1943р. 

м. Валки Валківської міської 
територіальної громади, 
вул. Шевченка 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3581-Ха 
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64 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Баранове Валківської міської 
територіальної громади  

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       

3582-Ха 

65 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Баранове  Валківської міської 
територіальної громади  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3583-Ха 

66 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Благодатне  Валківської міської 
територіальної громади, в центрі 

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       

3584-Ха 

67 Могила Героя 
Радянського Союзу Й.І. 
Буцького 

1 980р. с. Буцьківка  Валківської міської 
територіальної громади, кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3585-Ха 

68 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Велика Губщина Валківської 
міської територіальної громади 

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       

3586-Ха 

69 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Високопілля Валківської міської 
територіальної громади, біля Будинку 
культури 

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       

3587-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

70 Пам’ятник воїнам-
односельчанам, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Високопілля Валківської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3588-Ха 

71 Братська могила жертв 
нацизму 

1941-1945 рр. с. Війтенки Валківської міської 
територіальної громади, кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3589-Ха 

72 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Гонтів Яр Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3590-Ха 

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

с. Добропілля Валківської міської 
територіальної громади, біля Будинку 
культури 

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       

3591-Ха 

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

с. Заміське Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3592-Ха 

75 Пам’ятний знак 
воїнам-односельчанам, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Заміське Валківської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3593-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

76 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Кобзарівка Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3594-Ха 

77 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

смт Ков’яги Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3595-Ха 

78 Пам’ятний знак 
воїнам-землякам, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. смт Ков’яги Валківської міської 
територіальної громади  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3596-Ха 

79 Печерний 
християнський скит 

Кін. XVIII – 
поч. XIX ст. 

смт Ков'яги Валківської міської 
територіальної громади, тупик 
Маяковського, 1. 

пам`ятка історії  місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 06.12.2016 № 1162 

2655-Ха 

80 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Костів Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3597-Ха 

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

с. Литвинівка Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3598-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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82 Братська могила 1941-1945 рр., 
1962р. 

с. Мельникове Валківської міської 
територіальної громади, біля клубу 

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       

3599-Ха 

83 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р., 1965р. 

с. Минківка Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3600-Ха 

84 Братська могила жертв 
нацизму 

1 943р. с. Минківка Валківської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3601-Ха 

85 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р., 1964р. 

с. Новий Мерчик Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3602-Ха 

86 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Огульці Валківської міської 
територіальної громади, парк 

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       

3603-Ха 

87 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Олександрівка Валківської міської 
територіальної громади (раніше 
с. Олександрівка Благодатнівської 
с/р)  

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       

3604-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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88 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Олександрівка Валківської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3605-Ха 

89 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Очеретове Валківської міської 
територіальної громади, біля клубу 

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       

3606-Ха 

90 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Перекіп Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3607-Ха 

91 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Рідкодуб Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3608-Ха 

92 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Різдвяне Валківської міської 
територіальної громади, біля школи 

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       

3609-Ха 

93 Пам’ятник воїнам-
односельцям 

1941-1945 рр. с. Серпневе Валківської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.04.1987 № 183              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10  

3610-Ха 



№ 
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94 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Сидоренкове Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3611-Ха 

95 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Сніжків Валківської міської 
територіальної громади, біля Будинку 
культури 

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       

3612-Ха 

96 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
Д. В. Нерівного 

1956р., 1957р. с. Сніжків Валківської міської 
територіальної громади, на 
кладовищі   

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       

3613-Ха 

97 Пам’ятний знак 
жертвам голодомору 

1932-1933 рр., 
1993р. 

с. Сніжків Валківської міської 
територіальної громади, біля 
Братської могили 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3614-Ха 

98 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р., 1965р. 

смт Старий Мерчик Валківської 
міської територіальної громади, біля 
будинку колишньої селищної ради 
Координати: 
N=1,NP="1",X=5529435.92,Y=531867
3.06,MX=0.050,MY=0.050, 
N=2,NP="2",X=5529469.66,Y=531867
8.04,MX=0.050,MY=0.050, 
N=3,NP="3",X=5529466.25,Y=531870
2.20,MX=0.050,MY=0.050, 
N=4,NP="4",X=5529432.51,Y=531869
7.22,MX=0.050,MY=0.050 

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       

3615-Ха 
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99 Братська могила 1941-1945 рр. смт Старий Мерчик Валківської 
міської територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3616-Ха 

100 Братська могила 1941-1945 рр., 
1959р., 1965р. 

с. Старі Валки Валківської міської 
територіальної громади, біля клубу 

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       

3617-Ха 

101 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Черемушна Валківської міської 
територіальної громади, біля школи 

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       

3618-Ха 

102 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Шарівка Валківської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3619-Ха 

103 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Шарівка Валківської міської 
територіальної громади 

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       

3620-Ха 

104 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 1965р. 

с. Шевченкове Валківської міської 
територіальної громади, біля клубу 

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       

3621-Ха 
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Золочівська селищна територіальна громада 
105 Братська могила 1941-1945 рр., 

1951р. 
смт Золочів Золочівської селищної 
територіальної громади, 
вул. Визволителів (кол. Щорса)   

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       

3846-Ха 

106 Меморіал пам’яті 1919 р., 1932-
1933 рр. 1941-
1945 рр.1986 
р.,2002 р. 

смт Золочів Золочівської селищної 
територіальної громади, 
пл. Слобожанська (кол.Леніна)  

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       

3844-Ха 

107 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

смт Золочів Золочівської селищної 
територіальної громади, 
вул. Центральна (кол. 
Комсомольська)  

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       

3842-Ха 

  Алея земляків Героїв 
Радянського Союзу 

1941-1945 рр., 
1967р. 

смт Золочів Золочівської селищної 
територіальної громади, 
вул. Центральна (кол. 
Комсомольська)  

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3843-Ха 

108 Пам’ятник-бюст 
О.І. Матлаєву 

1941-1945 рр., 
1967р. 

смт Золочів Золочівської селищної 
територіальної громади, 
вул. Центральна (кол. 
Комсомольська)  

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3843/1-
Ха 
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109 Пам’ятник-бюст 
Т.І. Світличному 

1941-1945 рр., 
1967р. 

смт Золочів Золочівської селищної 
територіальної громади, 
вул. Центральна (кол. 
Комсомольська)  

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3843/2-
Ха 

110 Пам’ятник-бюст 
П.Г. Стрижаку 

1941-1945 рр., 
1967р. 

смт Золочів Золочівської селищної 
територіальної громади, 
вул. Центральна (кол. 
Комсомольська)  

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3843/3-
Ха 

111 Пам’ятник-бюст 
О.М. Чалому 

1941-1945 рр., 
1967р. 

смт Золочів Золочівської селищної 
територіальної громади, 
вул. Центральна (кол. 
Комсомольська)  

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3843/4-
Ха 

112 Пам’ятник 
Т. Г. Шевченку 

1 964р. смт Золочів Золочівської селищної 
територіальної громади, парк 
Шевченка  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3845-Ха 

113 Пам’ятний знак Герою 
Радянського Союзу 
І. Левченку 

  с. Басове  Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 17.03.1986 № 118            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3847-Ха 

114 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Велика Рогозянка  Золочівської 
селищної територіальної громади 

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       

3848-Ха 
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115 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Гуринівка  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3849-Ха 

116 Пам’ятний знак 
Героям Радянського 
Союзу П. А. Поді та І. І. 
Руденку 

  с. Гур’їв Козачок  Золочівської 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 17.03.1986 № 118            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3850-Ха 

117 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Довжик  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3851-Ха 

118 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу 
П.Г. Стрижаку 

1 967р. с. Довжик  Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3852-Ха 

119 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Карасівка  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3853-Ха 

120 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу 
О. М. Чалому 

1967р. с. Леміщине  Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3854-Ха 
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121 Братська могила 
робітників  

1919р., 1922р. с. Литвинове   Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3855-Ха 

122 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Лютівка  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3856-Ха 

123 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Мала Рогозянка  Золочівської 
селищної територіальної громади 

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       

3857-Ха 

124 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям 

1941-1945 рр. с. Миронівка  Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 17.03.1986 № 118            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3858-Ха 

125 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Одноробівка  Золочівської 
селищної територіальної громади 

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       

3859-Ха 

126 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу О.І. 
Матлаєву 

1 967р. с. Окіп  Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3860-Ха 
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127 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Олександрівка  Золочівської 
селищної територіальної громади 

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       

3861-Ха 

128 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Орішанка  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3862-Ха 

129 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Петрівка  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3863-Ха 

130 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Писарівка  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3864-Ха 

131 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр. с. Рясне  Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3865-Ха 

132 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Світличне  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3866-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

133 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу Т. 
І. Світличному 

1941-1945 рр. с. Світличне  Золочівської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3867-Ха 

134 Пам’ятник 
Г. С. Сковороді 

1 992р. с. Сковородинівка  Золочівської 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3868-Ха 

135 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Сковородинівка  Золочівської 
селищної територіальної громади 

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       

3869-Ха 

136 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

кол. с. Сміле Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3870-Ха 

137 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Сотницький Козачок  Золочівської 
селищної територіальної громади 

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       

3871-Ха 

138 Пам’ятний знак Герою 
Радянського Союзу Є.І. 
Кузнєцову 

  с. Сотницький Козачок  Золочівської 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 17.03.1986 № 118            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3872-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

139 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Уди  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3873-Ха 

140 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Феськи  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3874-Ха   

141 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Цапівка  Золочівської селищної 
територіальної громади 

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       

3875-Ха 

142 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Чорноглазівка  Золочівської 
селищної територіальної громади 

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       

3876-Ха 

Коломацька селищна територіальна громада 
143 Братська могила 1942р., 

1943р., 1957р. 
смт Коломак Коломацької селищної 
територіальної громади, вул. І. 
Мазепи (кол.Єгорова)  

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       

3960-Ха 

144 Братська могила 1942р., 
1943р., 1945р. 

смт Коломак Коломацької селищної  
територіальної громади, вул. 
Перемоги, 125  

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       

3962-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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№ 

145 Пам’ятний знак 
воїнам-землякам, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. смт Коломак Коломацької селищної  
територіальної громади, вул. 
Перемоги, 125  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3963-Ха 

146 Братська могила 1942р., 
1943р., 1945р. 

смт Коломак Коломацької селищної  
територіальної громади, в центрі  

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       

3961-Ха 

147 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р., 1965р. 

с. Мірошниківка Коломацької 
селищної  територіальної громади 

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       

3964-Ха 

148 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Петропавлівка Коломацької 
селищної  територіальної громади 

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       

3965-Ха 

149 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Покровка Коломацької селищної  
територіальної громади 

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       

3966-Ха 

150 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Різуненкове Коломацької селищної  
територіальної громади 

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       

3967-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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151 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Різуненкове Коломацької селищної  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3968-Ха 

152 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Шелестове Коломацької селищної  
територіальної громади, вул. Миру  

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       

3969-Ха 

153 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Шляхове Коломацької селищної  
територіальної громади 

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       

3970-Ха 

Краснокутська селищна територіальна громада 
154 Могила капітана О. І. 

Панічкіна 
1941-1945 рр., 
1966р. 

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

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       

4009-Ха 

155 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

смт Краснокутськ Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Миру (кол.Леніна) 

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       

4006-Ха 

156 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

смт Краснокутськ Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Миру (кол.Леніна) 

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       

4007-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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157 Пам’ятний знак на 
честь 50-річчя першого 
випуску колишнього 
Краснокутського 
авіаційного технікуму 

1 981р. смт Краснокутськ Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Миру (кол.Леніна), біля ПК 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4008-Ха 

158 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

смт Краснокутськ Краснокутської 
селищної територіальної громади,  
вул. Партизанська (кол.Червоних 
партизан) 

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       

4010-Ха 

159 Братська могила 1941-1945 рр., 
1968р. 

смт Краснокутськ Краснокутської 
селищної територіальної громади,  
вул. Шевченка (кол.Куйбишева) 

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       

4005-Ха 

160 Пам’ятник-бюст І. В. 
Мічуріну 

1 964р. смт Краснокутськ Краснокутської 
селищної територіальної громади, на 
території дослідної станції 
садівництва (с. Основинці) 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

4011-Ха 

161 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

с-ще Бузова (кол. Комсомольське)  
Краснокутської селищної 
територіальної громади 

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       

4029-Ха 

162 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с-ще Володимирівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади 

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       

4012-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

163 Братська могила 1920р., 1941-
1945 рр., 
1966р. 

с. В’язова  Краснокутської селищної 
територіальної громади 

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       

4013-Ха 

164 Могила Героя 
Радянського Союзу І. 
Ф. Погорєлова 

1 981р. с. В’язова  Краснокутської селищної 
територіальної громади, кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4014-Ха 

165 Місце бою росіян зі 
шведами 9 лютого 1709 
р. 

1 709р. с. Городнє  Краснокутської селищної 
територіальної громади 

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       

4015-Ха 

166 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Городнє  Краснокутської селищної 
територіальної громади,  вул. 
Шевченка (кол.Леніна) 

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       

4016-Ха 

167 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с-ще Дублянка Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Заводська  

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       

4017-Ха 

168 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

 с. Каплунівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади 

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       

4018-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

169 Могила полковника В. 
Б. Морозова 

1941-1945 рр., 
1949р. 

с. Каплунівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади 

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       

4019-Ха 

170 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу І. 
М. Нестеренку 

1941-1945 рр., 
1943р. 

с. Каплунівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4020-Ха 

171 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Карайкозівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади 

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       

4021-Ха 

172 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Качалівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади 

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       

4022-Ха 

173 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Китченківка  Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Хальзова  

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       

4023-Ха 

174 Братська могила 1941-1945 рр., 
1962р. 

с. Ковалівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Першотравнева 

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       

4024-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

175 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Козіївка  
 Краснокутської селищної 
територіальної громади,  
вул. Слобожанська (кол.Леніна)  

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       

4025-Ха 

176 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Козіївка Краснокутської селищної 
територіальної громади, вул. 
Горького (колишнє с. Нова Одеса) 

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       

4026-Ха 

177 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Колонтаїв Краснокутської 
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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4027-Ха 

178 Могила лікаря 
Сербінової Є. Я. 
(обеліск) 

1941-1945 рр., 
1969р. 

с. Колонтаїв Краснокутської 
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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4028-Ха 

179 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

смт Костянтинівка  Краснокутської 
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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4030-Ха 

180 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Котелевка  Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Шевченка  

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       

4031-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

181 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Любівка  
 Краснокутської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна (кол.Кірова)  

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       

4032-Ха 

182 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Мирне  
 Краснокутської селищної 
територіальної громади,  
вул. Центральна (кол.Чапаєва)  

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       

4033-Ха 

183 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Мурафа  
 Краснокутської 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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4034-Ха 

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

с. Мурафа  
 Краснокутської 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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4035-Ха 

185 Пам’ятний знак Герою 
Радянського Союзу С. 
А. Железному 

1 975р. с. Мурафа  Краснокутської селищної 
територіальної громади, біля школи 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4036-Ха 

186 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Олексіївка  Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна                 49.919979 
Пн  35.338560 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       

4037-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

187 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с-ще Оленівське  Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Конторська  

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       

4038-Ха 

188 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с-ще Павлівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Павленко  

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       

4039-Ха 

189 Братська могила 1941-1945 рр., 
1949р. 

с. Пархомівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади,  
вул. Декришівська 
(кол.Дзержинського) 

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       

4040-Ха 

190 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Пархомівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади,  
вул. Євгена Лисенка (кол.Радянська) 

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       

4042-Ха 

191 Братська могила 1941-1945 рр., 
1949р. 

с. Пархомівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади,  
вул. Панаса Луньова (кол. Леніна)  

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       

4041-Ха 

192 Могила піонера В. 
Муковоза 

1 941р. с. Пархомівка Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
кладовище 

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       

4043-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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193 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с-ще Прогрес  Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Зелена  

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       

4045-Ха 

194 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Слобідка  Краснокутської селищної 
територіальної громади, вул. 
Шкільна  

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       

4046-Ха 

195 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Степанівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
вул. Бабаченка  

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       

4047-Ха 

196 Пам’ятний знак Герою 
Радянського Союзу В. 
Ф. Бабаченку 

1 975р. с. Степанівка  Краснокутської 
селищної територіальної громади, 
біля братської могили 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4048-Ха 

197 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с-ще Степове (кол. Піонерське)  
Краснокутської селищної 
територіальної громади, вул. Гоголя  

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       

4044-Ха 

198 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Чернещина Краснокутської 
селищної територіальної громади,  
вул. Дружби (кол.Петровського)  

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       

4049-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

199 Місце розташування 
колишнього 
Петропавлівського 
монастиря. 

XVII-XVIII 
ст. 

с. Чернещина  Краснокутської 
селищної територіальної громади,  
вул. Дружби (кол.Петровського), 
32,34, 36.  

пам`ятка історії, 
археології 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61               
наказ Мінкультури від 28.01.2014 № 
42 

8852-Ха 

200 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Шевченкове  Краснокутської 
селищної територіальної громади 

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       

4050-Ха 

ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН 

Балаклійська міська територіальна громада 
201 Пам’ятник воїнам-

землякам  
1941-1945 рр., 
1956р., 1965р. 

м. Балаклія Балаклійської міської 
територіальної громади, вул. 
Геологічна Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49.470334 Пн. 36.859614 Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61 (для 
колишнього охор. № 307)                 
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 17.03.1986 № 118 (для 
колишнього охор. № 2100)             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3321-Ха 

202 Меморіал Слави  1941-1943рр., 
2007р. 

м. Балаклія Балаклійської міської 
територіальної громади, пл. ім. В.Й. 
Казмірука, сквер. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°27.146' Пн. 036°50.346'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       

3322-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

203 Братська могила 
радянських воїнів  

1942-1943рр. м. Балаклія Балаклійської міської 
територіальної громади, вул. 
Перемоги. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°27.587' Пн. 036°48.768'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       

3323-Ха 

204 Місце розправи 
нацистів над жителями 
села Крейдянка в 
листопаді 1942 р. 

листопад 
1942р., 1957р. 

м. Балаклія Балаклійської міської 
територіальної громади, пл. 
Ростовцева. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°27.116' Пн. 036°49.965'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       

3324-Ха 

205 Пам’ятний знак 
воїнам-землякам, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр., 
1956р. 

м. Балаклія Балаклійської міської 
територіальної громади, вул. 
Стадіонна. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°27.452' Пн. 036°50.752'Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3325-Ха 

206 Меморіал пам’яті 1941-1943рр., 
2004р. 

м. Балаклія, вул. Центральна 
(кол. Куйбишева). Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°27.361' Пн. 
036°50.717'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       

3326-Ха 

207 Братська могила 
радянських воїнів  

1942р., 
1943р., 1959р. 

м. Балаклія Балаклійської міської 
територіальної громади, південно-
східна окраїна                         
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49.453400 Пн. 36.897969 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       

3328-Ха 

208 Братська могила 
радянських воїнів  

1942-1943р., 
1956р. 

м. Балаклія Балаклійської міської 
територіальної громади,  залізнична 
станція. Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°28.034' Пн. 036°51.906'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       

3327-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

209 Могила Героя 
Радянського Союзу І. 
Т. Петченка 

1976р., 1977р. м. Балаклія Балаклійської міської 
територіальної громади, кладовище. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°26.185' Пн. 036°50.029'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3329-Ха 

210 Братська могила 1942р., 
1943р., 1952р. 

с. Асіївка  Балаклійської міської 
територіальної громади 

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       

3332-Ха 

211 Братська могила 
радянських воїнів  

1942р., 
1943р., 1952р. 

с. Байрак   Балаклійської міської 
територіальної громади 

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       

3333-Ха 

212 Братська могила 
радянських воїнів  

1942р., 
1943р., 1952р. 

с. Борщівка  Балаклійської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, біля будинку колишньої 
сільської ради 

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       

3335-Ха 

213 Меморіал пам'яті  1919р., 
1924р., 
1932р., 1959р. 

с. Бригадирівка  Балаклійської 
міської територіальної громади, вул. 
Центральна, біля будинку колишньої 
сільської ради 

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       

3336-Ха 

214 Братська могила 
радянських воїнів  

1942р., 
1943р., 1953р. 

с. Вербівка  Балаклійської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, біля будинку колишньої 
сільської ради 

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       

3337-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

215 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1954р. 

с. Вільне  Балаклійської міської 
територіальної громади 

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       

3340-Ха 

216 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1953р. 

с. Вовчий Яр  Балаклійської міської 
територіальної громади 

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       

3342-Ха 

217 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Волвенкове  Балаклійської міської 
територіальної громади 

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       

3343-Ха 

218 Братська могила 
радянських воїнів 

1941- 1943 
рр., 1951р. 

с. Волобуївка  Балаклійської міської 
територіальної громади, вул. 
Перемоги 

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       

3344-Ха 

219 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Волохів Яр Балаклійської міської 
територіальної громади, в центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1461-Ха  

220 Пам’ятник воїнам-
односельцям, загиблим 
на фронтах Другої 
світової війни 

1941-1945 рр. с. Волохів Яр  Балаклійської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4373-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

221 Меморіал загиблим 
воїнам 

1941-1945 рр., 
1942р. 

с. Гусарівка  Балаклійської міської 
територіальної громади, вул. 
Генерала Бобкіна 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3346-Ха 

222 Пам’ятник захисникам 
Вітчизни 

1918-1920 рр., 
1958р. 

с. Гусарівка  Балаклійської міської 
територіальної громади, вул. Миру, 
навпроти будинку колишньої 
сільської ради  

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       

3347-Ха 

223 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1951р. 

с. Гусарівка Балаклійської міської 
територіальної громади,  парк 
навпроти Будинку культури 

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       

3348-Ха 

224 Братська могила 
радянських воїнів 

1941р., 
1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Завгороднє  Балаклійської міської 
територіальної громади 

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       

3351-Ха 

225 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1951р. 

с.Калинівка (кол.Червоний Яр)  
Балаклійської міської територіальної 
громади 

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       

3354-Ха 

226 Братська могила 
радянських воїнів 

квітень 
1943р., 2017р. 

с. Криничне  Балаклійської міської 
територіальної громади, дачі. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°26.545' Пн. 036°44.553'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3356-Ха 
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227 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1954р. 

с. Лозовенька  Балаклійської міської 
територіальної громади, навпроти 
клубу 

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       

3358-Ха 

228 Меморіал пам'яті 1942р., 
1943р., 1953р. 

с. Мілова  Балаклійської міської 
територіальної громади,  вул. 
Центральна 

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       

3359-Ха 

229 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1951р. 

с. Нова Гусарівка (кол.Червона 
Гусарівка)  Балаклійської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, парк навпроти школи 

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       

3362-Ха 

230 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943рр. с. Новомиколаївка  Балаклійської 
міської територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°23.411' Пн. 036°32.717'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       

3363-Ха 

231 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1966р. 

с. Первомайське  Балаклійської 
міської територіальної громади 

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       

3366-Ха 

232 Братська могила 
радянських воїнів 

1941р., 
1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Петрівське  Балаклійської міської 
територіальної громади, ріг вул. 
Центральної, Світлої та Соборної 

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       

3368-Ха 
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233 Братська могила 
радянських воїнів 

1920р., 
1921р., 1958р. 

с. Петрівське  Балаклійської міської 
територіальної громади, ріг вул. 
Центральної, Світлої та Соборної 

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       

3369-Ха 

234 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1951р. 

с. Петрівське  Балаклійської міської 
територіальної громади,  вул. 
Центральна, біля школи 

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       

3370-Ха 

235 Меморіал пам'яті 1942р., 
1943р., 
1955р., 1958р. 

с. Протопопівка  Балаклійської 
міської територіальної громади,  
центр села, між сільським клубом та 
церквою 

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       

3373-Ха 

236 Меморіал пам'яті 1919р., 1941-
1945рр., 
1949р. 

с. Чепіль  Балаклійської міської 
територіальної громади,  у центрі 
села, ріг вул. Миру та Левандної 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328 (для 
колишнього охор. № 1818)               
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61 (для 
колишнього охор. № 294)                       
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13 (для 
колишнього охор. № 1625)    

3380-Ха 

237 Меморіал пам'яті 1942р., 
1943р., 1952р. 

с. Шевелівка  Балаклійської міської 
територіальної громади,  вул. 
Центральна 

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       

3382-Ха 
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238 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1950р. 

с. Щурівка  Балаклійської міської 
територіальної громади 

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       

3383-Ха 

239 Меморіал пам'яті 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1951р. 

с. Яковенкове  Балаклійської міської 
територіальної громади, біля Будинку 
культури 

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       

3385-Ха 

Барвінківська міська територіальна громада 
240 Братська могила  1942р., 

1943р., 1952р. 
м. Барвінкове Барвінківської міської 
територіальної громади, 
пров. Горького. (с. Надеждівка 
Барвінківської м/р) 

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       

3386-Ха 

241 Братська могила  1942р., 
1943р., 1957р. 

м. Барвінкове Барвінківської міської 
територіальної громади, 
вул. Київська 

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       

3387-Ха 

242 Пам’ятний знак 
робітникам та 
службовцям, які 
загинули у роки Другої 
світової війни 

1941-1945 рр. м. Барвінкове Барвінківської міської 
територіальної громади, вул. Соборна 
(кол. Червонозаводська), територія 
заводу 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                  
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10      

3388-Ха 

243 Пам’ятний знак 
воїнам-землякам 

1941-1945 рр. м. Барвінкове Барвінківської міської 
територіальної громади, 
вул. Центральна (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                  
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10      

3389-Ха 
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244 Пам’ятний знак 
жертвам Голодомору 

1933р. м. Барвінкове Барвінківської міської 
територіальної громади, 
вул. Центральна (кол.Леніна), парк 
БК заводу «Червоний промінь» 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                  
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10      

3390-Ха 

245 Пам’ятник козаку 
Івану Барвінку 

1992р. м. Барвінкове Барвінківської міської 
територіальної громади, центр 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                  
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10      

3391-Ха 

246 Пам’ятник радянським 
воїнам-визволителям 

1941-1945 рр. м. Барвінкове Барвінківської міської 
територіальної громади, при в’їзді у 
місто 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3392-Ха 

247 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1954р. 

с. Архангелівка  Барвінківської 
міської територіальної громади 

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       

3393-Ха 

248 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Африканівка  Барвінківської 
міської територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3394-Ха 

249 Братська могила 
партизанів  

1918р., 
1955р., 
1942р., 
1943р., 1959р. 

с. Богодарове  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3395-Ха 
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250 Братська могила 1942р., 
1943р., 
1959р., 
1918р., 
1942р., 
1943р., 1959р. 

с. Богодарове Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3396-Ха 

251 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1952р. 

с. Василівка Перша  Барвінківської 
міської територіальної громади 

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       

3397-Ха 

252 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1956р. 

с. Велика Андріївка  Барвінківської 
міської територіальної громади 

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       

3398-Ха 

253 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1952р. 

с. Велика Комишуваха  
Барвінківської міської територіальної 
громади 

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       

3399-Ха 

254 Братська могила 1942р., 
1943р., 1959р. 

с. Гаврилівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3400-Ха 

255 Могила художниці 
М. Д. Раєвської-
Іванової 

1912р. с. Гаврилівка  Барвінківської міської 
територіальної громади, 
пров. Шкільний 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3401-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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№ 

256 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1943 рр., 
1960р. 

с. Григорівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3402-Ха 

257 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1952р. 

с. Грушуваха  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3403-Ха 

258 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1955р. 

с. Гусарівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3404-Ха 

259 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1957р. 

с. Дмитрівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3405-Ха 

260 Братська могила 1942р., 
1943р., 1950р. 

с-ще Іванівка Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3406-Ха 

261 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1958р. 

с. Іванівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3408-Ха 
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262 Братська могила 1942р., 
1943р., 1970р. 

с. Іванівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3407-Ха 

263 Братська могила 1942р., 
1943р., 1970р. 

с. Ковалівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3409-Ха 

264 Братська могила 1942р., 
1943р., 1961р. 

с. Котівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3410-Ха 

265 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 1943р. с. Котівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                  
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10      

3411-Ха 

266 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1948р. 

с. Курулька  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3412-Ха 

267 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1956р. 

с. Малолітки  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3413-Ха 
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268 Братська могила 1942р., 
1943р., 1956р. 

с. Мар’ївка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3414-Ха 

269 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1959р. 

с. Мечебилове  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3415-Ха 

270 Братська могила 1942р., 
1943р., 1959р. 

с. Надеждівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3416-Ха 

271 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1964р. 

с. Нікополь  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3417-Ха 

272 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Нова Дмитрівка  Барвінківської 
міської територіальної громади 

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       

3418-Ха 

273 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1952р. 

с. Нова Миколаївка  Барвінківської 
міської територіальної громади 

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       

3419-Ха 
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274 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1955р. 

с. Олександрівка  Барвінківської 
міської територіальної громади 

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       

3420-Ха 

275 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1967р. 

колишнє с. Павлівка Перша 
Барвінківської міської територіальної 
громади (місце села в 3,2 км на 
ПдПдЗх від с. Степок, у яру) 

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       

3421-Ха 

276 Братська могила 1942р., 
1943р., 1956р. 

с. Погонівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3422-Ха 

277 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1953р. 

с. Подолівка  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3423-Ха 

278 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1953р. 

с. Пригоже  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3424-Ха 

279 Братська могила 1942р., 
1943р., 1956р. 

с. Рідне (колиш. Іллічівка)   
Барвінківської міської територіальної 
громади 

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       

3425-Ха 
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280 Братська могила 1942р., 
1943р., 1954р. 

с. Рідне (колиш. Іллічівка)  
Барвінківської міської територіальної 
громади, в лісі 

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       

3426-Ха 

281 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Стара Семенівка  Барвінківської 
міської територіальної громади 

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       

3427-Ха 

282 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 1943р. с. Стара Семенівка  Барвінківської 
міської територіальної громади, біля 
колишньої школи 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                  
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10      

3428-Ха 

283 Братська могила 
радянських воїнів, 
загиблих в боях з 
нацистами в період 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Степок   Барвінківської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3429-Ха 

284 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1952р. 

с. Червона Балка  Барвінківської 
міської територіальної громади 

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       

3430-Ха 

285 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1956р. 

с. Червона Поляна  Барвінківської 
міської територіальної громади (с. 
Молочне) 

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       

3431-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

286 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1957р. 

с. Червоне  Барвінківської міської 
територіальної громади 

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       

3432-Ха 

287 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1952р. 

с. Червоний Лиман  Барвінківської 
міської територіальної громади 

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       

3433-Ха 

Борівська селищна територіальна громада 
288 Меморіал пам'яті 1941-1945 рр., 

1952р. 
смт Борова Борівської селищної 
територіальної громади, вул. Миру, 
біля будівлі селищної ради 

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       

3553-Ха 

289 Пам’ятник Героям 
Радянського Союзу 
В.С. Колеснику і Є.Й. 
Шутьку 

1941-1945 рр., 
1954р. 

смт Борова Борівської селищної 
територіальної громади, сквер 
навпроти автостанції 

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       

3554-Ха 

290 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Андріївка  Борівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Перемоги 

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       

3555-Ха 

291 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Богуславка  Борівської селищної 
територіальної громади пров. Миру, 
біля колишньої будівлі сільради 

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       

3556-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

292 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Вище Солоне  Борівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Молодіжна 

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       

3557-Ха 

293 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Гороховатка  Борівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Берегова, кладовище 

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       

3558-Ха 

294 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Загризове  Борівської селищної 
територіальної громади, вул. Клубна, 
1 

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       

3559-Ха 

295 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Калинове  Борівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна, 54 

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       

3560-Ха 

296 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Маліївка  Борівської селищної 
територіальної громади 

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       

3561-Ха 

297 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Нижче Солоне  Борівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Садова 

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       

3562-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

298 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Новоплатонівка  Борівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна,51 

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       

3563-Ха 

299 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1953р. 

с-ще Першотравневе  Борівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Студентська 

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       

3564-Ха 

300 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Підвисоке  Борівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Запорожченка 

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       

3565-Ха 

301 Могила Героя 
Радянського Союзу Г. 
А Запорожченка 

  с. Підвисоке  Борівської селищної 
територіальної громади,  кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3566-Ха 

302 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Підлиман  Борівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна 

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       

3567-Ха 

303 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Піски-Радьківські  Борівської 
селищної територіальної громади, 
парк біля Будинку культури 

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       

3568-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

304 Братська могила 
партизанів 

1918р., 1927р. с. Піски-Радьківські  Борівської 
селищної територіальної громади, в 
лісі біля психоневрологічного 
пансіонату 

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       

3569-Ха 

305 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Чернещина  Борівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Шкільна, біля Будинку культури 

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       

3570-Ха 

306 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Шийківка  Борівської селищної 
територіальної громади, вул. Миру, 
біля Будинку культури 

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       

3571-Ха 

Донецька селищна територіальна громада 
307 Меморіал пам'яті 1942р., 

1943р., 1963р. 
смт Донець (кол.Червоний Донець) 
Донецької селищної територіальної 
громади, центр селища, за Будинком 
культури 

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       

3350-Ха 

308 Військове кладовище 1942р., 
1943р., 1948р. 

смт Андріївка Донецької селищної 
територіальної громади, парк 

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       

3330-Ха 

309 Братська могила 
радянських воїнів  

1942р., 
1943р., 1947р. 

смт Андріївка Донецької селищної 
територіальної громади, пл. Пушкіна 

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       

3331-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

310 Братська могила 
радянських воїнів 

1941- 1943 рр. с. Глазунівка  Донецької селищної 
територіальної громади. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°24.765' Пн. 
036°37.351'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       

3345-Ха 

311 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943р., 
1956р. 

с. Копанка  Донецької селищної 
територіальної громади.  Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°29.00' Пн. 
036°35.756'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       

3355-Ха 

312 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1949р. 

с. Пришиб Донецької селищної 
територіальної громади, вул. 
Данилевського, за будівлею сільської 
ради 

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       

3371-Ха 

313 Могила Г.П. 
Данилевського 

1 962р. с. Пришиб Донецької селищної 
територіальної громади, вул. 
Данилевського, навпроти будівлі 
сільської ради 

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       

3372-Ха 

314 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1960р. 

с-ще П’ятигірське Донецької 
селищної територіальної громади, 
біля кладовища 

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       

3374-Ха 

315 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1951р. 

с. Шебелинка Донецької селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна 

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       

3381-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 
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№ 

316 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1950р. 

с. Явірське Донецької селищної 
територіальної громади, ріг вул. 
Центральної та Широкої 

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       

3384-Ха 

Ізюмська міська територіальна громада 
317 Місце битви В. 

Мономаха з половцями 
1111 р. 

1111р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, 
вул. Закузнечна  

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       

3877-Ха 

318 Місце розташування 
дружини Ігоря 
Новгород-Сіверського 
1185 р. 

1185р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, 
вул. Закузнечна  

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       

3878-Ха 

319 Бюст двічі Героя 
Радянського Союзу 
А. К. Недбайла. 

1949р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, 
вул. Київська  

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ МКТ від 03.02.2010 № 58/0/16-
10 (у редакції від 16.06.2011 
№ 453/0/16-11) 

8711-Ха 

320 Могила радянського 
воїна Г.Я. Ульянова 

1945р. 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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3879-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

321 Залишки Ізюмської 
фортеці, збудованої в 
1681 р. 

1 681р. 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                         
ЗУ «Про перелік пам'яток культурної 
спадщини, що не підлягають 
приватизації»                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3880-Ха 

  Меморіальний 
комплекс на честь 
загиблих воїнів-
визволителів. 

1941-1943 рр., 
1956р., 
1967р., 1988р. 

м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, гора 
Крем’янець, південно-східна частина 
міста  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

192-Ха 

322 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1943 рр., 
1956р. 

м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, гора 
Крем’янець, міське кладовище  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61         
наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

192/1-Ха 

323 Могила невідомого 
воїна. 

1941-1943 рр., 
1967р. 

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         
наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

192/3-Ха 

324 Монумент «Атака». 1941-1945 рр., 
1988р. 

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

пам`ятка істор, 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

192/4-Ха 

325 Пам’ятник генерал-
лейтенанту 
П. В. Волоху. 

1943р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, пр. 
Незалежності (кол. Леніна)  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ МКТ від 03.02.2010 № 58/0/16-
10 (у редакції від 16.06.2011 
№ 453/0/16-11) 

8710-Ха 

326 Пам’ятник робітникам 
приладобудівного 
заводу, загиблим на 
фронтах Другої світової 
війни 

1941-1945 рр. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, просп. 
Незалежності, 57 (кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3881-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

327 Братська могила 1942р., 1943р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, 
вул. Північна, кладовище  

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       

3882-Ха 

328 Могила капітана В.В. 
Басова та техніка-
лейтенанта В.Ф. 
Сердюка 

1 945р. м. Ізюм Ізюмської міської 
територіальної громади, 
вул. Шекспіра, кладовище  

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       

3883-Ха 

329 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Бабенкове  Ізюмської міської 
територіальної громади, вул. 
Перемоги 

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       

3884-Ха 

330 Братська могила  1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Бригадирівка  Ізюмської міської 
територіальної громади, вул. 
Шкільна 

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       

3886-Ха 

331 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1970р. 

с. Бригадирівка  Ізюмської міської 
територіальної громади, у центрі села 

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       

3887-Ха 

332 Братська могила  1941-1945 рр. с. Глинське  Ізюмської міської 
територіальної громади 

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       

3892-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

333 Братська могила жертв 
нацизму 

1941-1945 рр. с. Глинське  Ізюмської міської 
територіальної громади 

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       

3893-Ха 

334 Братська могила жертв 
нацизму 

1941-1945 рр. с. Забавне  Ізюмської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3897-Ха 

335 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Кам’янка  Ізюмської міської 
територіальної громади 

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       

3901-Ха 

336 Могила декабриста В. 
Д. Вольховського і його 
однодумця І. В. 
Малиновського 

кін. XIX ст. с. Кам’янка  Ізюмської міської 
територіальної громади 

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       

3902-Ха 

337 Братська могила  1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Крамарівка  Ізюмської міської 
територіальної громади 

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       

3905-Ха 

338 Братська могила  1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Левківка  Ізюмської міської 
територіальної громади 

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       

3908-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

339 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр. с. Пимонівка  Ізюмської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 17.03.1986 № 118            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3918-Ха 

340 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр. с. Синичене Ізюмської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 17.03.1986 № 118            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3921-Ха 

341 Братська могила 1941-1945 рр. с. Суха Кам’янка  Ізюмської міської 
територіальної громади 

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       

3924-Ха 

342 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Федорівка  Ізюмської міської 
територіальної громади 

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       

3926-Ха 

Куньєвська сільська територіальна громада 
343 Братська могила 1941-1945 рр., 

1955р. 
с. Куньє Куньєвської сільської 
територіальної громади 

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       

3906-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

344 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1970р. 

с. Куньє Куньєвської сільської 
територіальної громади 

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       

3907-Ха 

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

с. Бугаївка Куньєвської сільської 
територіальної громади 

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       

3888-Ха 

346 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1970р. 

с. Бугаївка Куньєвської сільської 
територіальної громади 

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       

3889-Ха 

347 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр. ст. Закомельська, біля елеватора (біля 
с. Іванчуківка) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 17.03.1986 № 118            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3899-Ха 

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

с. Іванчуківка Куньєвської сільської 
територіальної громади 

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       

3900-Ха 

349 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Липчанівка Куньєвської сільської 
територіальної громади, вул. Миру 

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       

3910-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

350 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Олександрівка Куньєвської 
сільської територіальної громади 

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       

3912-Ха 

351 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Розсохувате Куньєвської сільської 
територіальної громади 

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       

3920-Ха 

352 Братська могила  1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Чистоводівка Куньєвської сільської 
територіальної громади 

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       

3928-Ха 

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

с. Чорнобаївка Куньєвської сільської 
територіальної громади 

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       

3929-Ха 

354 Братська могила 1941-1945 рр., 
1949р. 

с. Щасливе (кол. Червоний Донець) 
Куньєвської сільської територіальної 
громади 

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       

3927-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

Оскільська сільська територіальна громада 
355 Братська могила 1941-1945 рр., 

1949р. 
с. Оскіл (кол. Червоний Оскіл) 
Оскільської сільської територіальної 
громади, на сільському кладовищі 

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       

3913-Ха 

356 Братська могила  1941-1945 рр., 
1949р. 

с. Оскіл (кол. Червоний Оскіл) 
Оскільської сільської територіальної 
громади, у центрі села 

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       

3914-Ха 

357 Братська могила  1941-1945 рр., 
1949р. 

с. Оскіл (кол. Червоний Оскіл)  
Оскільської сільської територіальної 
громади, у центрі села 

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       

3915-Ха 

358 Місце, де в 1598 році 
була побудована 
Цареборисівська 
фортеця 

XVI- поч. 
XVII ст. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3916-Ха 

359 Братська могила  1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Бражківка Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3885-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

360 Могила декабриста А. 
Є. Розена і його 
дружини Г. В. Розен 

кін. XIX ст. на території колишнього с. Вікніне 
Оскільської сільської територіальної 
громади (на межі з Ізюмською  
міською територіальною громадою) 

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       

3890-Ха 

361 Братська могила 1941-1945 рр. с. Вірнопілля Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3891-Ха 

362 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Довгеньке Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3894-Ха 

363 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1969р. 

с. Довгеньке Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3895-Ха 

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

с. Донецьке Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3896-Ха 

365 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Заводи Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3898-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

366 Братська могила  1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Капитолівка Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3903-Ха 

367 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Комарівка Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3904-Ха 

368 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Мала Комишуваха Оскільської 
сільської територіальної громади 

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       

3911-Ха 

369 Братська могила  1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Петропілля Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3917-Ха 

370 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Придонецьке Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3919-Ха 

371 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Співаківка (кол.Червоний Шахтар) 
Оскільської сільської територіальної 
громади 

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       

3922-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

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

с. Студенок Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3923-Ха 

373 Пам’ятник воїнам-
односельцям, загиблим 
на фронтах Другої 
світової війни 

1941-1945 рр. с. Топольське Оскільської сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3925-Ха 

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

с. Яремівка Оскільської сільської 
територіальної громади 

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       

3930-Ха 

Савинська селищна територіальна громада 
375 Меморіал пам'яті 1942р., 

1943р., 1951р. 
смт Савинці Савинської селищної 
територіальної громади, вул. 20 
Гвардійської Дивізії, біля лікарні 

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       

3375-Ха 

376 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1954р. 

смт Савинці Савинської селищної 
територіальної громади, вул. 
Соборна, центр селища 

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       

3376-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

377 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1956р. 

смт Савинці Савинської селищної 
територіальної громади, на 
кладовищі, біля школи 

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       

3377-Ха 

378 Братська могила 
радянських воїнів  

1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Бородоярське  Савинської 
селищної територіальної громади, 
кладовище 

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       

3334-Ха 

379 Братська могила 
радянських воїнів  

1942р., 
1943р., 1951р. 

с-ще Веселе Савинської селищної 
територіальної громади, парк біля 
будівлі колишньої сільської ради 

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       

3338-Ха 

380 Меморіал памяті 
радянських воїнів та 
односельчан 

1918-1920рр., 
1941-1945рр., 
1954р., 1970р. 

с. Вишнева Савинської селищної 
територіальної громади, вул. 40-річчя 
Перемоги 

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       

3339-Ха 

381 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1954р. 

с. Вільхуватка Савинської селищної 
територіальної громади 

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       

3341-Ха 

382 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1955р. 

с. Довгалівка Савинської селищної 
територіальної громади, кладовище 

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       

3349-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

383 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1956р. 

с. Залиман Савинської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна 

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       

3352-Ха 

384 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Залиман Савинської селищної 
територіальної громади, східна 
околиця села, в лісі 

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       

3353-Ха 

385 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1956р. 

с-ще Крючки Савинської селищної 
територіальної громади, кладовище 

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       

3357-Ха 

386 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1956р. 

с. Морозівка Савинської селищної 
територіальної громади, 
вул. Кринична (кол. Кірова) 

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       

3360-Ха 

387 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Морозівка Савинської селищної 
територіальної громади (кол. с. 
Ковтунівка) околиця села 

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       

3361-Ха 

388 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1956р. 

с. Норцівка Савинської селищної 
територіальної громади, навпроти 
клубу 

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       

3364-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

389 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1956р. 

с-ще Нурове Савинської селищної 
територіальної громади,  кладовище 

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       

3365-Ха 

390 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1943р., 1954р. 

с. Першотравневе Савинської 
селищної територіальної громади 

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       

3367-Ха 

391 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1970р. 

с. Слабунівка Савинської селищної 
територіальної громади, центр села 

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       

3378-Ха 

392 Військове кладовище 1942р., 
1943р., 1954р. 

с. Українка Савинської селищної 
територіальної громади, кладовище 

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       

3379-Ха 

КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН 

Зачепилівська селищна територіальна громада 
393 Братська могила 1920р., 1941-

1945 рр., 
1957р. 

смт Зачепилівка Зачепилівської 
селищної  територіальної громади, 
центр селища  

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       

3771-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

394 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1968р. 

смт Зачепилівка Зачепилівської 
селищної  територіальної громади 

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       

3772-Ха 

395 Пам’ятний знак 
воїнам-визволителям 

1941-1945 рр. смт Зачепилівка Зачепилівської 
селищної  територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3773-Ха 

396 Братська могила  1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Абазівка Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3774-Ха 

397 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Бердянка Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3775-Ха 

398 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Дудівка Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3776-Ха 

399 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1917-1920 рр., 
1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Забарине Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3777-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

400 Братська могила  1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Залінійне Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3778-Ха 

401 Братська могила 
радянських воїнів і 
пам’ятний знак воїнам- 
односельчанам 

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Зіньківщина Зачепилівської 
селищної  територіальної громади 

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       

3779-Ха 

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

с. Леб’яже(колишнє Жовтневе) 
Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3780-Ха 

403 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Леб’яже Зачепилівської селищної  
територіальної громади, центр  

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       

3781-Ха 

404 Братська могила  1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Миколаївка Зачепилівської 
селищної  територіальної громади 

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       

3782-Ха 

405 Братська могила  1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Олександрівка Зачепилівської 
селищної  територіальної громади 

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       

3783-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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облік 
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№ 

406 Пам’ятник 
П. І. Чайковському 

1 993р. с. Олександрівка Зачепилівської 
селищної  територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3784-Ха 

407 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Олянівка (кол. Улянівка) 
Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3785-Ха 

408 Братська могила  1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Орчик Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3786-Ха 

409 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Рунівщина Зачепилівської 
селищної  територіальної громади 

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       

3787-Ха 

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

с. Семенівка Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3788-Ха 

411 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Старе Мажарове Зачепилівської 
селищної  територіальної громади 

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       

3789-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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412 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Травневе (кол. Червоний Жовтень) 
Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

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       

3790-Ха 

413 Могила Героя 
Радянського Союзу 
М.Г. Нечипоренка 

1925-1965 рр. с. Травневе (кол. Червоний Жовтень) 
Зачепилівської селищної  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3791-Ха 

414 Братська могила  1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Чернещина Зачепилівської 
селищної  територіальної громади 

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       

3792-Ха 

Кегичівська селищна територіальна громада 
415 Братська могила  1941-1945 рр., 

1958р. 
смт Кегичівка Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Волошина 

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       

3931-Ха 

416 Пам’ятник 
О. М. Горькому 

1 962р. смт Кегичівка Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 1-го 
Травня, 2 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3932-Ха 

417 Братська могила 1919р., 1960р. с. Андріївка  Кегичівської селищної 
територіальної громади 

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       

3933-Ха 
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418 Братська могила  1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Андріївка  Кегичівської селищної 
територіальної громади, біля стадіону 

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       

3934-Ха 

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

с. Антонівка Кегичівської селищної 
територіальної громади 

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       

3935-Ха 

420 Пам’ятник 
Б. Хмельницькому 

1 954р. с. Бессарабівка  Кегичівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Шкільна, 30 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3936-Ха 

421 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Високе (кол.Артемівка)  
Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. Садова, 
15а 

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       

3937-Ха 

422 Братська могила  1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Власівка  Кегичівської селищної 
територіальної громади 

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       

3938-Ха 

423 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Власівка  Кегичівської селищної 
територіальної громади 

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       

3954-Ха 
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424 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1966р. 

с. Вовківка  Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Перемоги 

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       

3939-Ха 

425 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Калюжине  Кегичівської селищної 
територіальної громади 

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       

3940-Ха 

426 Братська могила  1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Козачі Майдани  Кегичівської 
селищної територіальної громади 

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       

3941-Ха 

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

с. Коханівка  Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Перемоги, 8а 

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       

3942-Ха 

428 Братська могила  1941-1945 рр., 
1952р. 

с-ще Красне  Кегичівської селищної 
територіальної громади 

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       

3943-Ха 

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

с. Крутоярівка  Кегичівської 
селищної територіальної громади 

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       

3944-Ха 
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430 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3945-Ха 

431 Братська могила  1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Мажарка  Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Поштова, 17/2 

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       

3946-Ха 

432 Братська могила  1941-1945 рр., 
1957р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3947-Ха 

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

с. Нова Парафіївка  Кегичівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Молодіжна 

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       

3948-Ха 

434 Братська могила  1941-1945 рр., 
1958р. 

с.Новоіванівка (кол. Комунарка)  
Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Шкільна 

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       

3949-Ха 

435 Братська могила 1941-1945 рр., 
1962р. 

с. Олександрівка  Кегичівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Садова 

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       

3950-Ха 
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436 Братська могила  1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Павлівка  Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Слобідська 

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       

3951-Ха 

437 Могила Скоблікова 
П.І. 

1929р., 1930р. с. Павлівка Кегичівської селищної 
територіальної громади 

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       

3952-Ха 

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

с. Парасковія  Кегичівської селищної 
територіальної громади 

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       

3953-Ха 

439 Братська могила  1941-1945 рр. с. Розсохувата  Кегичівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Шкільна, 4 

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       

3955-Ха 

440 Братська могила  1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Рояківка  Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Шевченка 

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       

3956-Ха 

441 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

смт Слобожанське  Кегичівської 
селищної територіальної громади 
(кол. Чапаєве), вул. Соборна, 20/1 

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       

3958-Ха 
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442 Братська могила  1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Софіївка  Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Учительська 

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       

3957-Ха 

443 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Шляхове  Кегичівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Слобідська, 1б 

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       

3959-Ха 

Красноградська міська територіальна громада 
444 Братська могила 1941-1945 рр., 

1955р. 
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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3972-Ха 

445 Братська могила жертв 
нацизму 

1941-1945 рр., 
1962р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3973-Ха 

446 Могила Героя 
Радянського Союзу 
І. Є. Давидова 

1 963р. 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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3974-Ха 

447 Пам’ятник радянським 
воїнам-визволителям 

1941-1945 рр. м. Красноград Красноградської 
міської територіальної громади, вул. 
Бєльовська (кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3975-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

448 Пам’ятник 
О. С. Пушкіну 

1 986р. м. Красноград Красноградської 
міської територіальної громади, вул. 
Бєльовська, 88 (кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3976-Ха 

449 Пам’ятник 
Т. Г. Шевченку 

1 986р. м. Красноград Красноградської 
міської територіальної громади, вул. 
Бєльовська, 88 (кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3977-Ха 

450 Пам’ятник на честь 
визволення міста 
Краснограда від 
німецько-нацистських 
загарбників 

1941-1945 рр., 
1968р. 

м. Красноград Красноградської 
міської територіальної громади, 
вул. Полтавська 

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       

3978-Ха 

451 Могила українського 
художника 
П. Д. Мартиновича 

1933р. 1959р. м. Красноград Красноградської 
міської територіальної громади, 
вул. Полтавська, міське кладовище 

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       

3979-Ха 

452 Пам’ятний знак 
радянським льотчикам 

1 989р. м. Красноград Красноградської 
міської територіальної громади, пл. 
Центральна (кол. Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3971-Ха 

453 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Берестовенька  Красноградської 
міської територіальної громади 

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       

3981-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

454 Могила сільського 
фельдшера Д.С. 
Ємельянова, який 
ціною свого життя 
врятував радянських 
воїнів-визволителів 

1941-1945 рр. с. Берестовенька  Красноградської 
міської територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3982-Ха 

455 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

 с. Зоряне  Красноградської міської 
територіальної громади 
(кол.с. Ленінка Ленінської с/р) 

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       

3986-Ха 

456 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3987-Ха 

457 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Кирилівка Красноградської міської 
територіальної громади 

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       

3988-Ха 

458 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Миколо-Комишувата  
Красноградської міської 
територіальної громади 

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       

3993-Ха 

459 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Першотравневе  Красноградської 
міської територіальної громади 

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       

3995-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

460 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Піщанка  Красноградської міської 
територіальної громади 

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       

3997-Ха 

461 Могила Героя 
Радянського Союзу 
Д. В. Гамова 

1964р., 1970р. с. Піщанка  Красноградської міської 
територіальної громади 

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       

3998-Ха 

462 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Тишенківка  Красноградської 
міської територіальної громади 

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       

4001-Ха 

463 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Українка  Красноградської міської 
територіальної громади 

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       

4002-Ха 

464 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Хрестище  Красноградської міської 
територіальної громади 

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       

4003-Ха 

Наталинська сільська територіальна громада 
465 Братська могила 1941-1945 рр., 

1954р. 
с. Наталине Наталинської сільської 
територіальної громади  

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       

3994-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 
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№ 

466 Братська могила жертв 
Голокосту 

1941-1943 рр., 
1980-ті рр. 

с. Наталине  Наталинської сільської 
територіальної громади, вул.Свято-
Троїцька, 77  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 30.11.2018 № 1055 

2672-Ха 

467 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Березівка  Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

3980-Ха 

468 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Вільховий Ріг  Наталинської 
сільської територіальної громади 

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       

3983-Ха 

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

с. Добренька  Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

3984-Ха 

470 Пам’ятник воїнам-
односельчанам 

1941-1945 рр., 
1968р. 

с-ще Дружба (кол.Ленінське)  
Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

3985-Ха 

471 Братська могила 1918р., 1941-
1945 рр., 
1957р. 

с. Кобзівка  Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

3989-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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472 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Копанки Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

3990-Ха 

473 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Лукашівка  Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

3991-Ха 

474 Пам’ятник воїнам-
односельчанам, які 
загинули на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Мартинівка  Наталинської 
сільської територіальної громади 

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       

3992-Ха 

475 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Петрівка  Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

3996-Ха 

476 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с-ще Садове  Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

3999-Ха 

477 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Соснівка  Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

4000-Ха 



№ 
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478 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Шкаврове  Наталинської сільської 
територіальної громади 

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       

4004-Ха 

Сахновщинська селищна територіальна громада 
479 Братська могила 1941-1945 рр., 

1954р. 
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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4242-Ха 

480 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
К. Г. Гури 

1 974р. смт Сахновщина Сахновщинської 
селищної територіальної громади, на 
кладовищі 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4243-Ха 

481 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Аполлонівка  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4244-Ха 

482 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу М. 
М. Попудренку 

  с. Аполлонівка  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4245-Ха 

483 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Багата Чернещина  
Сахновщинської селищної 
територіальної громади 

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       

4246-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

484 Могила чумака, 
колишнього 
запорізького козака Г. 
З. Шульги 

XVIII ст. с. Берестове  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4247-Ха 

485 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Бондарівка  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4248-Ха 

486 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Великі Бучки  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4249-Ха 

487 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Володимирівка  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4250-Ха 

488 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Гришівка  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4251-Ха 

489 Братська могила 
розстріляних 
односельчан 

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Гришівка Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4252-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

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

с. Дар-Надежда  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4253-Ха 

491 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Дубові Гряди  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4254-Ха 

492 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Катеринівка  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4255-Ха 

493 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Костянтинівка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

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       

4256-Ха 

494 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Красноярка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4257-Ха 

495 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Лебедівка  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4258-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

496 Братська могила 1941-1945 рр., 
1962р. 

с. Лигівка Сахновщинської селищної 
територіальної громади, в центрі села 

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       

4259-Ха 

497 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Максимівка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади,  в 
центрі села 

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       

4260-Ха 

498 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Мар’ївка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села (с. Михайлівка) 

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       

4261-Ха 

499 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Надеждине   Сахновщинської 
селищної територіальної громади, на 
околиці села 

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       

4262-Ха 

500 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Нова Чернещина   Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

пам`яткаістор 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       

4263-Ха 

501 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Новодмитрівка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

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       

4264-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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502 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Новоолександрівка   
Сахновщинської селищної 
територіальної громади 

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       

4265-Ха 

503 Пам’ятник В. П. 
Чкалову 

  с. Новоолександрівка   
Сахновщинської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4266-Ха 

504 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Огіївка   Сахновщинської селищної 
територіальної громади 

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       

4267-Ха 

505 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Олександрівка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4268-Ха 

506 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Олексіївка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4269-Ха 

507 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Олійники  Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

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       

4270-Ха 
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508 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Степанівка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

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       

4271-Ха 

509 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Сугарівське (кол.Жовтень)   
Сахновщинської селищної 
територіальної громади 

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       

4272-Ха 

510 Братська могила  1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Тавежня   Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

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       

4273-Ха 

511 Братська могила 
радянських воїнів, 
загиблих в боях з 
нацистами в період 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Тарасівка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4274-Ха 

512 Братська могила  1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Тернуватка  Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

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       

4275-Ха 

513 Братська могила жертв 
нацизму 

1941-1945 рр. с. Тернуватка  Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4276-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

514 Братська могила  1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Червоний Степ  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4277-Ха 

515 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Чорнолозка   Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4278-Ха 

516 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Шевченкове  Сахновщинської 
селищної територіальної громади 

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       

4279-Ха 

517 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Шевченкове   Сахновщинської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

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       

4280-Ха 

Старовірівська сільська територіальна громада 
518 Братська могила 1941-1945 рр., 

1967р. 
с. Старовірівка  Старовірівської 
сільської територіальної громади, в 
центрі села 

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       

4180-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

519 Братська могила 1941-1945 рр., 
1971р. 

с. Старовірівка  Старовірівської 
сільської територіальної громади, 
біля контори колгоспу «Маяк» 

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       

4181-Ха 

520 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Старовірівка Старовірівської 
сільської територіальної громади 

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       

4182-Ха 

521 Могила лейтенанта 
Кузнєцова 

1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Старовірівка  Старовірівської 
сільської територіальної громади 

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       

4183-Ха 

522 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Старовірівка  Старовірівської 
сільської територіальної громади 

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       

4184-Ха 

523 Братська могила 1941-1945 рр., 
1969р. 

с. Старовірівка  Старовірівської 
сільської територіальної громади 

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       

4185-Ха 

524 Братська могила 1941-1945 рр., 
1969р. 

с. Винники Старовірівської сільської 
територіальної громади 

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       

4140-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

525 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Гаврилівка  Старовірівської 
сільської територіальної громади 

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       

4142-Ха 

526 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Дячківка  Старовірівської сільської 
територіальної громади 

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       

4145-Ха 

527 Братська могила жертв 
нацизму 

1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Дячківка  Старовірівської сільської 
територіальної громади 

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       

4146-Ха 

528 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Караван   Старовірівської сільської 
територіальної громади 

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       

4149-Ха 

529 Братська могила 1920р. с. Караван  Старовірівської сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4150-Ха 

530 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр.   с. Караван Старовірівської сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4151-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

531 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Ляшівка  Старовірівської сільської 
територіальної громади 

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       

4157-Ха 

532 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Миколаївка (кол. с. Мелихівка)   
Старовірівської сільської 
територіальної громади 

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       

4159-Ха 

533 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Миколаївка (кол. с. Мелихівка)  
Старовірівської сільської 
територіальної громади 

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       

4160-Ха 

534 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу К. 
Н. Курячому 

1941-1945 рр., 
1943р. 

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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4161-Ха 

535 Братська могила 1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Муравлинка   Старовірівської 
сільської територіальної громади 

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       

4163-Ха 

536 Пам’ятник радянській 
розвідниці, 
розстріляній 
нацистами 

1941-1945 рр. с. Охоче  Старовірівської сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4172-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

537 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Охоче  Старовірівської сільської 
територіальної громади 

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       

4173-Ха 

538 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Парасковія   Старовірівської 
сільської територіальної громади 

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       

4174-Ха 

539 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

сел. Слобожанське (кол. Комінтерн)  
Старовірівської сільської 
територіальної громади 

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       

4154-Ха 

540 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Станичне  Старовірівської 
сільської територіальної громади 

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       

4178-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

КУП`ЯНСЬКИЙ РАЙОН 

Великобурлуцька селищна територіальна громада 
541 Меморіал пам’яті 1941-1945 

рр.,1948-1950-
х рр.,1980 р.       

смт Великий Бурлук 
Великобурлуцької селищної 
територіальної громади, біля 
центрального кладовища 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61     
(колишні охор. № № 571, 574, 572, 
599, 600)                                                             
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13              
(колишній охор. № 1648)                     
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3622-Ха 

542 Будинок, у якому в 80-х 
роках ХVIII ст. жив 
Г.С. Сковорода 

80-і рр. ХVIII 
ст. 

смт Великий Бурлук  
Великобурлуцької селищної 
територіальної громади, 
вул. Сільгосптехніки, 4  

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»                                     
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3623-Ха 

543 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1955р., 1980р. 

с. Андріївка  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
біля будинку колишньої сільради 

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       

3624-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

544 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1957р. 

с. Гнилиця  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Молодіжна 

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       

3628-Ха 

545 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943рр., 
1960р., 1975р. 

с. Гнилиця Перша  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Молодіжна 

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       

3627-Ха 

546 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1956р., 1975р. 

с. Григорівка  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Сонячна 

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       

3631-Ха 

547 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу 
Кисельову І.Г. 

1923-1945рр., 
1978р. 

с. Григорівка  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна 24-А, на території 
школи 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3632-Ха 

548 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1966р. 

с. Дорошникове  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади 

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       

3634-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

549 Меморіал пам'яті 1942-1943 рр., 
1967р., 1972р. 

с. Катеринівка  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Польова, біля будинку 
колишньої сільради 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61    
(колишній охор. № 583)                       
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13        
(колишні охор. № № 1649, 1650)       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3636-Ха 

550 Братська могила 
радянських воїнів. 

1 943р. с. Катеринівка  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3637-Ха 

551 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1955р., 1975р. 

с. Малий Бурлук  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади 

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       

3639-Ха 

552 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943рр., 
1948р., 
1958р., 1980-
ті рр. 

с-ще Нова Олександрівка  
Великобурлуцької селищної 
територіальної громади, вул. Зелена, 
у сквері 

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       

3641-Ха 

553 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943рр., 
1952р. 

с-ще Підсереднє  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
1 км від селища, біля дороги на 
Великий Бурлук. Між селищем 
Підсереднє та селом Сірий Яр 

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       

3642-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

554 Пам’ятник воїнам-
землякам, які загинули 
у роки Другої світової 
війни 

1939-1945рр., 
1980р. 

с-ще Підсереднє  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3643-Ха 

555 Меморіал пам'яті 1939-1945рр., 
1980р. 

с. Плоске  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Українська 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3644-Ха 

556 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943рр., 
1947р., 
1955р., 1975р. 

с. Середній Бурлук  
Великобурлуцької селищної 
територіальної громади, вул. 
Набережна 

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       

3648-Ха 

557 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1946р., 1975р. 

с. Стецьківка  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Гагаріна 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°54.471' Пн. 37°31.659'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       

3649-Ха 

558 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943рр., 
1957р. 

с. Хатнє  Великобурлуцької селищної 
територіальної громади, вул. 
Першотравнева 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°07.198' Пн. 37°33.605'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       

3651-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

559 Братська могила жертв 
Перших визвольних 
змагань 

1917-1921р. с. Хатнє  Великобурлуцької селищної 
територіальної громади, на 
кладовищі. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°07.331' Пн. 37°33.268'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       

3652-Ха 

560 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943рр., 
1957р. 

с-ще Червона Хвиля  
Великобурлуцької селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна, у сквері 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°07.198' Пн. 37°33.605'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       

3653-Ха 

561 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1955р. 

с. Шевченкове  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади,  
вул. Осіпова  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°05.827' Пн. 37°26.878'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       

3654-Ха 

562 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943рр., 
1947р., 1956р. 
1980р. 

с. Шипувате  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Набережна, 60 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°56.174' Пн. 37°24.773'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       

3655-Ха 

563 Могила К. М. 
Островерха та І. С. 
Боженка 

1924р., 
1930р., 1977р. 

с. Шипувате  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Набережна, 60 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°56.174' Пн. 37°24.773'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       

3656-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

564 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу І. 
М. Заболотному 

1916-1942рр., 
1969р. 

с. Шипувате  Великобурлуцької 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна, біля школи 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°56.160' Пн. 37°25.186'Сх. 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3657-Ха  

Вільхуватська сільська територіальна громада 
565 Братська могила 

радянських воїнів 
1942-1943 рр., 
1954р.,1993р. 

с. Вільхуватка Вільхуватської 
сільської територіальної громади, 
вул. Синько, у сквері 

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       

3625-Ха 

566 Місце командного 
пункту 6-ї танкової 
бригади Південно-
Західного фронту 

1942р., 1970р. с. Вільхуватка  Вільхуватської 
сільської територіальної громади, 
біля траси Великий Бурлук-
Вільхуватка, перед в'їздом до села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                            
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

3626-Ха 

567 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1968р., 1995р. 

с. Гогине  Вільхуватської сільської 
територіальної громади, в центрі села 

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       

3629-Ха 

568 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1965р., 1975р. 

с. Грачівка  Вільхуватської сільської 
територіальної громади, 
вул.Грачівська, у сквері 

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       

3630-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

569 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1956р., 1975р. 

с. Довжанка  Вільхуватської сільської 
територіальної громади, вул. Польова 

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       

3633-Ха 

570 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 
1957р., 1980р. 

с. Зарубинка  Вільхуватської 
сільської територіальної громади, 
вул. Центральна 

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       

3635-Ха 

571 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1955р., 1975р. 

с. Комісарове  Вільхуватської 
сільської територіальної громади, 
вул. Центральна 

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       

3638-Ха 

572 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1957р. с. Мілове  Вільхуватської сільської 
територіальної громади, у лісосмузі 

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       

3640-Ха 

573 Меморіал пам'яті 1942-1943рр., 
1952р., 1970-
ті рр., 2016р. 

смт Приколотне  Вільхуватської 
сільської територіальної громади, 
вул. Центральна 

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       

3645-Ха 

574 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу 
К.Ф. Ольшанському 

1915-1944рр., 
1967р. 

смт Приколотне  Вільхуватської 
сільської територіальної громади, 
вул. Шевченка, 2, біля школи 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3646-Ха 
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з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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575 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1947р., 
1957р., 
1975р., 1980р. 

с. Рублене  Вільхуватської сільської 
територіальної громади 

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       

3647-Ха 

576 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943рр., 
1955р., 1975р. 

с. Устинівка  Вільхуватської 
сільської територіальної громади, 
вул. Трудова  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°14.804' Пн. 37°31.404'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       

3650-Ха 

Дворічанська селищна територіальна громада 
577 Братська могила 

радянських воїнів 
1942-1943 рр., 
1952р., 1971 
р. 

смт Дворічна Дворічанської селищної 
територіальної громади, вул. 
Слобожанська, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

726-Ха 

578 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с.Богданівське  Дворічанської 
селищної територіальної громади 
(кол.  Жовтневе) 

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       

3711-Ха 

579 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1956р. 

с. Бологівка  Дворічанської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

727-Ха 

580 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1952р. 

с. Вільшана  Дворічанської селищної 
територіальної громади, вул. Миру, в 
центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

728-Ха 
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581 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1958 р. 

с. Гороб’ївка  Дворічанської 
селищної територіальної громади, 
сільський цвинтар  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

729-Ха 

582 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1955р., 1985 
р. 

с. Гракове  Дворічанської селищної 
територіальної громади, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

730-Ха 

583 Братська могила жертв 
громадянської війни 

1942-1943 рр., 
1955р., 1988 
р. 

с. Кам’янка  Дворічанської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

732-Ха 

584 Меморіальний 
комплекс на честь 
радянських воїнів-
визволителів 

1942-1943 рр. с. Колодязне  Дворічанської 
селищної територіальної громади,  
вул. Підгірна 

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       

3712-Ха 

585 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1956р., 1980 
р. 

с. Кутьківка  Дворічанської селищної 
територіальної громади, в центрі 
села, площа Перемоги 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

734-Ха 

586 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1967р., 1990 
р. 

с. Лиман Другий  Дворічанської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна, в центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

744-Ха 

587 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1953р., 1991р.  

с. Миколаївка  Дворічанської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна, в центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

735-Ха 
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588 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Першотравневе  Дворічанської 
селищної територіальної громади, 
вул. Нова 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

736-Ха 

589 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1948р., 
1956р., 1988р. 

с. Петро-Іванівка  Дворічанської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

737-Ха 

590 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1957р. 

с. Піски  Дворічанської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

738-Ха 

591 Братська могила 
радянських воїнів 

1943 р., 
1956р. 

с. Рідкодуб  Дворічанської селищної 
територіальної громади, вул. 
Чкалова, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

739-Ха 

592 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1958р., 1987 
р. 

с. Тавільжанка  Дворічанської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

741-Ха 

593 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 
1956р., 1985р. 

с. Токарівка  Дворічанської селищної 
територіальної громади, 
вул.Молодіжна, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

742-Ха 

594 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр.,     
1955 р. 

с. Тополі  Дворічанської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна, в центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

743-Ха 
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595 Братська могила жертв 
громадянської війни 

1921р. 1955р.  
1980р. 

с-ще Тополі  Дворічанської селищної 
територіальної громади, вул. 
Привокзальна, навпроти залізничного 
вокзалу 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                       
наказ Мінкультури від 17.05.2017 № 
430 

725-Ха 

Кіндрашівська сільська територіальна громада 
596 Братська могила 

радянських воїнів  
1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Кіндрашівка Кіндрашівської 
сільської територіальної громади 

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       

4060-Ха 

597 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Гусинка  Кіндрашівської сільської 
територіальної громади 

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       

4058-Ха 

598 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Моначинівка  Кіндрашівської 
сільської територіальної громади 

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       

4064/1-
Ха 

599 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу Е. 
М. Жердію 

1941-1945 рр., 
1970р. 

с. Моначинівка  Кіндрашівської 
сільської територіальної громади 

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       

4064/2-
Ха 

600 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Московка  Кіндрашівської 
сільської територіальної громади 

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       

4065-Ха 
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601 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Нечволодівка  Кіндрашівської 
сільської територіальної громади 

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       

4066-Ха 

602 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Просянка Кіндрашівської сільської 
територіальної громади 

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       

4072-Ха 

603 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Смородьківка  Кіндрашівської 
сільської територіальної громади 

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       

4076-Ха 

Куп`янська міська територіальна громада 
604 Пам’ятник 

Т. Г. Шевченку 
1 964р. м. Куп’янськ Куп`янської міської 

територіальної громади, школа № 8 
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       

4051-Ха 

605 Пам’ятник командиру 
бронепоїзда 
Л. Г. Мокієвській. 

1 964р. м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 19 (кол.Леніна), парк ім. 
Л.Г. Мокієвської 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 23.01.2012 № 
51 

209-Ха 

  Меморіальний 
комплекс. 

  м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206-Ха 

606 Братська могила 
борців за владу Рад. 

1920р., 1967р. м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/1-Ха 
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607 Братська могила жертв 
фашизму. 

1943р., 1948-
1950 рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/2-Ха 

608 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 1948-
1950 рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/3-Ха 

609 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 1948-
1950 рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/4-Ха 

610 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 1948-
1950 рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/5-Ха 

611 Могила радянського 
воїна, рядового 
М. М. Асланова. 

1943р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/6-Ха 

612 Могила радянського 
воїна, старшого 
сержанта М. П. Бєлова. 

1 943р. м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/7-Ха 

613 Могила радянського 
воїна Д. М. Біліса. 

1942р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/8-Ха 

614 Могила радянського 
воїна Г. Ю. Богданова. 

1942-1943 рр., 
кін. 1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/9-Ха 

615 Могила народників 
П. І. Войнаральського, 
В. О. Тихоцького, 
М. І. Тихоцької-Легкої. 

1844-1898 рр., 
1850-1929 рр., 
1968р. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/10-
Ха 

616 Могила радянського 
воїна, молодшого 
сержанта 
Ф. А. Галімова. 

1943р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/11-
Ха 

617 Могила радянського 
воїна, рядового 
С. М. Голушкіна. 

1942р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/12-
Ха 
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618 Могила радянського 
воїна, полковника, 
командира 109-ї 
стрілецької дивізії 
В. В. Давидова-
Лучицького. 

1942-1943 рр., 
кін. 1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/13-
Ха 

619 Могила М. С. Дякової. 1942р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/14-
Ха 

620 Могила капітана 3 
рангу медичної служби 
Д. М. Ексузяна. 

1943р., кін. 
40-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/15-
Ха 

621 Могила радянського 
воїна О. М. Єгорова. 

1942-1943 рр., 
кін. 1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/16-
Ха 

622 Могила радянського 
воїна, політрука 
М. Т. Желєзніна. 

1942р., кін. 
40-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/17-
Ха 

623 Могила радянського 
воїна В. М. Ізотова. 

1942-1943 рр., 
кін.1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/18-
Ха 

624 Могила радянського 
воїна, майора 
І. І. Корюгіна. 

1942-1943 рр., 
кін. 1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/19-
Ха 

625 Могила радянського 
воїна, рядового 
В. М. Крючкова. 

1942р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/20-
Ха 

626 Могила радянського 
воїна, молодшого 
сержанта 
Б. М. Медкова. 

1942-1943 рр., 
кін. 1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/21-
Ха 

627 Могила радянського 
воїна, батальйонного 
комісара 
О. С. Миргородського. 

1943р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/22-
Ха 

628 Могила радянського 
воїна, льотчика-
капітана 
В. І. Мотонахи. 

1958р., кін. 
1950-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/23-
Ха 
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629 Могила радянського 
воїна, капітана 
Д. Г. Навродських. 

1942-1943 рр., 
кін.1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/24-
Ха 

630 Могила радянського 
воїна, старшого 
політрука 
О. М. Ніколаєва. 

1942р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/25-
Ха 

631 Могила радянського 
воїна, рядового 
В. М. Нікуліна. 

1942-1943 рр., 
кін. 1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/26-
Ха 

632 Могила радянського 
воїна, рядового 
Г. Ю. Першина. 

1943р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/27-
Ха 

633 Могила радянського 
воїна, рядового 
Я. С. Сада. 

1942-1943 рр., 
кін.1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/28-
Ха 

634 Могила радянського 
воїна, сержанта 
Д. В. Садакова. 

1943р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/29-
Ха 

635 Могила радянського 
воїна, рядового 
К. Г. Сапогова. 

1942-1943 рр., 
кін. 1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/30-
Ха 

636 Могила голови 
Харківського 
обласного виконавчого 
комітету 
П. Г. Свинаренка. 

1911-1942 рр., 
1960р. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/31-
Ха 

637 Могила Героя 
Радянського Союзу 
М. Ф. Хімушина. 

1921-1960р. 
1943 рр., 
1960р.  

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/32-
Ха 

638 Могила радянського 
воїна, льотчика, гвардії 
капітана А. М. Циби. 

1 966р. м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/33-
Ха 

639 Могила радянського 
воїна А. Й. Шнайдера. 

1942р., кін. 
1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/34-
Ха 
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640 Могила радянського 
воїна, молодшого 
лейтенанта 
О. О. Юдичева. 

1942-1943 рр., 
кін. 1940-х рр. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пр. 
Конституції, 44-46 (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

206/35-
Ха 

641 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
С. К. Ярошенка 

1 969р. м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, вул. 1-го 
Травня, міське кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4053-Ха 

642 Братська могила жертв 
фашизму. 

1942-1943 рр., 
1954р., 1984р. 

м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади,  
вул. Студентська, 154-156 (кол. 
Комсомольська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 23.01.2012 № 
51 

208-Ха 

643 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу М. 
Ф. Хімушіну 

1 967р. м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, 
вул. Харківська 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

4054-Ха 

644 Пам’ятник воїнам-
землякам, загиблим на 
фронтах Другої світової 
війни 

1941-1945 рр. м. Куп’янськ Куп`янської міської 
територіальної громади, пл. 
Центральна  (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4052-Ха 

  Меморіальне 
кладовище. 

  смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, 
пл. Залізничників (кол. Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

207-Ха 

645 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 
1948р., 1950р. 

смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, 
пл. Залізничників (кол. Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

207/1-Ха 

646 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 
1948р., 
1950р., 1990-
ті рр. 

смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, 
пл. Залізничників (кол. Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

207/2-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 
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№ 

647 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 
1948р., 1950р. 

смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, 
пл. Залізничників (кол. Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

207/3-Ха 

648 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 
1948р., 1950р. 

смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, 
пл. Залізничників (кол. Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

207/4-Ха 

649 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 
1948р., 1950р. 

смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, 
пл. Залізничників (кол. Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

207/5-Ха 

650 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 
1948р.,  
1950р. 

смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, 
пл. Залізничників (кол. Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

207/6-Ха 

651 Могила радянського 
воїна В. Г. Ізотова. 

1943р., 
1948р., 1950р. 

смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, 
пл. Залізничників (кол. Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

207/7-Ха 

652 Братська могила 
червоноармійців і 
робітників, які 
загинули в роки 
Громадянської війни. 

1921р., 
1925р., 1967р. 

смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, 
пл. Залізничників (кол. Радянська) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 21.10.2011 № 
912/0/16-11 

207/8-Ха 

653 Будинок станційний, в 
якому працював 
страйковий комітет. 

1897р., 1905р. смт Куп’янськ-Вузловий Куп`янської 
міської територіальної громади, вул. 
Печериці, 2 а, залізничний вокзал 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61          
наказ Мінкультури від 23.01.2012 № 
51 

213-Ха 

654 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Осиново (кол. Петрівка)   
Куп`янської міської територіальної 
громади 

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       

4068-Ха 

655 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Пристін  Куп`янської міської 
територіальної громади 

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       

4071-Ха 



№ 
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656 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1966р. 

с. Сеньок  Куп`янської міської 
територіальної громади 

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       

4074-Ха 

Курилівська сільська територіальна громада 
657 Меморіальне 

кладовище  
1941-1945 рр. с. Курилівка Курилівської сільської 

територіальної громади 
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       

4063-Ха 

658 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1948р. 

с. Біле  Курилівської сільської 
територіальної громади 

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       

4056-Ха 

659 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Глушківка Курилівської сільської 
територіальної громади 

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       

4057-Ха 

660 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Колісниківка  Курилівської 
сільської територіальної громади 

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       

4061-Ха 



№ 
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661 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Кругляківка  Курилівської 
сільської територіальної громади 

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       

4062-Ха 

662 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Новоосинове  Курилівської 
сільської територіальної громади 

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       

4067-Ха 

663 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Сенькове  
 Курилівської сільської 
територіальної громади 

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       

4073-Ха 

664 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Синиха  Курилівської сільської 
територіальної громади 

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       

4075-Ха 

Петропавлівська сільська територіальна громада 
665 Братська могила 

радянських воїнів  
1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Петропавлівка Петропавлівської 
сільської територіальної громади 

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       

4069-Ха 



№ 
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666 Братська могила 
радянських воїнів 
загиблих в боях з 
нацистами в період 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Берестове  Петропавлівської 
сільської територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4055-Ха 

667 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Кислівка  Петропавлівської 
сільської територіальної громади 

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       

4059-Ха 

668 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Піщане  Петропавлівської сільської 
територіальної громади 

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       

4070-Ха 

669 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Ягідне  Петропавлівської сільської 
територіальної громади 

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       

4077-Ха 

Шевченківська селищна територіальна громада 
670 Меморіал Слави 1942-1943 рр. смт Шевченкове Шевченківської 

селищної територіальної громади, 
вул. Паркова. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°41.961' Пн. 037°10.677'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       

4374-Ха 

671 Пам’ятник Т. Г. 
Шевченку 

1 957р. смт Шевченкове Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. ім. Т. Г. Шевченка. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°41.692' Пн. 
037°10.544'Сх. 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

4375-Ха 
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672 Пам’ятник радянським 
воїнам–визволителям 

1 983р. смт Шевченкове Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
біля залізничного полотна та 
автомобільного мосту автотраси 
Чугуїв—Мілове. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°41.887' Пн. 037°09.245'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4376-Ха 

673 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1958р. 

с. Аркадівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Зарічна. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°46.214'Пн. 37°14.728'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       

4377-Ха 

674 Меморіал пам’яті 1942-1943 
рр.1955 
р.1960 р. 

с. Безм'ятежне  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Мостова. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°33.997'Пн. 37°14.954'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       

4378-Ха 

675 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1956р. 

с. Березівка Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Величка, 12 а. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°37.770'Пн. 37°28.748'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       

4379-Ха 

676 Братська могила 
радянських воїнів 

1 942р. с. Богодарівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Верьовкіна, 27. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°39.953' Пн. 
037°04.157'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       

4380-Ха 

677 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с. Борівське  Шевченківської 
селищної територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°38.363' Пн. 037°19.708'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       

4381-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

678 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с. Василенкове  Шевченківської 
селищної територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°46.853' Пн. 037°01.6971'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       

4382-Ха 

679 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с. Великі Хутори  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. 40 років Перемоги. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°48.886' Пн. 
037°11.447'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       

4383-Ха 

680 Братська могила 
радянських воїнів 

1 942р. с. Волоська Балаклія  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Кропивницького. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°37.131' Пн. 
037°20.283'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       

4384-Ха 

681 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с. Гетьманівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
сільське кладовище. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°44.430' Пн. 
037°06.595'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       

4385-Ха 

682 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с. Гроза  Шевченківської селищної 
територіальної громади, вул. Зелена. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°40.348' Пн. 037°12.375'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       

4386-Ха 

683 Меморіал пам’яті 1 942р. с. Іванівка Шевченківської селищної 
територіальної громади. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°44.413' Пн. 
037°17.393'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       

4387-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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684 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с. Колісниківка  Шевченківської 
селищної територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°37.169' Пн. 037°11.573'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       

4388-Ха 

685 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с. Кравцівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°33.825' Пн. 037°19.274'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       

4389-Ха 

686 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1953р. 

с. Лелюківка  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°46.973'Пн. 037°08.028'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       

4390-Ха 

687 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1960р. 

с. Миропілля  Шевченківської 
селищної територіальної громади,    
вул. Садова. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°33.814' Пн. 037°11.643' 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       

4392-Ха 

688 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1955р. 

с. Нижній Бурлук  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Зелена. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°50.663' Пн. 037°16.479'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       

4393-Ха 

689 Меморіал пам’яті 1942р., 
1957р., 1960р. 

с. Новомиколаївка  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Миру. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°45.271' Пн. 037°21.138'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       

4394-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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690 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с. Огурцівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Шевченка, 9. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°40.998' Пн. 037°11.452'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       

4395-Ха 

691 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр. с. Олександрівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°39.337' Пн. 037°11.206'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       

4396-Ха 

692 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 
рр.1953 
р.1980-і рр. 

с. Петропілля  Шевченківської 
селищної територіальної громади,  
вул. Центральна, 38-В. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°38.757' Пн. 
037°07.703'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       

4397-Ха 

693 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1968р. 

с. Роздольне (колиш. Ленінка)  
Шевченківської селищної 
територіальної громади. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°48.508' Пн. 
037°17.485'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       

4391-Ха 

694 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1953р. 

с. Семенівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна, 32. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°39.295' Пн. 
037°02.288'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       

4398-Ха 

695 Меморіал пам’яті 1942р., 
1958р., 1994р. 

с. Сподобівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Кропивницького. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°33.164' Пн. 
037°25.750'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61    
(колишній охор. № 1533)                      
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328      
(колишній охор. № 1875)                 
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

4399-Ха 
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696 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1958р. 

с. Старовірівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади.  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
48°41.264' Пн. 037°25.395'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       

4400-Ха 

697 Меморіал пам’яті 1942-1943 рр., 
1957р., 1975р. 

с. Троїцьке  Шевченківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна, Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°41.003' Пн. 037°16.808'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       

4401-Ха 

698 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1957р. 

с. Федорівка  Шевченківської 
селищної територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°30.630' Пн. 037°28.105'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       

4402-Ха 

ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН 

Біляївська сільська територіальна громада 
699 Братська могила 

радянських воїнів 
1941-1943 рр., 
1956 р. 

с. Біляївка Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Залізнична, 
 N 49°15.850' E 036°18.360'. 

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       

4193-Ха 

700 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1956р.1981 р. 

с. Булацелівка  Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. Озерна,  
N 49°20.018' E 036°20.351'. 

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       

4194-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

701 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1956р., 1975р. 

с. Верхня Орілька  Біляївської 
сільської територіальної громади, 
вул. Центральна, парк, N49°18.804' E 
036°02.541'. 

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       

4197-Ха 

702 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1960р., 1980р. 

с. Дмитрівка  Біляївської сільської 
територіальної громади,  вул. 
Центральна, N49°22.979' E 
036°03.005' 

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       

4199-Ха 

703 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1956р., 1982р. 

с. Закутнівка  Біляївської сільської 
територіальної громади,   вул. Миру, 
N 49°13.371' E 036°14.338'.  

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       

4201-Ха 

704 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1962р., 
1982р., 1999р. 

с. Красне  Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Копцова,  
N 49°24.235' E 036°08.524'  

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       

4207-Ха 

705 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1966р.,1975р. 

с. Крюкове Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. Лаптєва, 
N49°13.750' E 036°22.207'.  

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       

4209-Ха 

706 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1962р. 

с. Миронівка  Біляївської сільської 
територіальної громади, 
вул. Мироненка, N49°16.027' E 
036°07.282'. 

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       

4210-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

707 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу Б. 
Г. Колодченку 

1978р.,1918-
1943рр. 

с. Миронівка  Біляївської сільської 
територіальної громади, 
вул. Мироненка, N 49°16.021' E 
036°17.235'. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4211-Ха 

708 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1957р. 

с. Новоєгорівка  Біляївської сільської 
територіальної громади, 
вул. Центральна, N49°12.409' E 
036°10.511'. 

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       

4214-Ха 

709 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1988р. 

с. Паризьке  Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Чубарова, 
N 49°19.560' E 036°15.952'. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 18.04.1988 № 161             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

4217-Ха 

710 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1960р., 1979р. 

с. Побєда  Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Побєдівська,   
N 49°17.894' E 036°17.674'. 

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       

4218-Ха 

711 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1957р., 
1975р., 1979р. 

с. Роздолля  Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, сквер N 49°11.874' E 
036°20.776'. 

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       

4221-Ха 

712 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу І. 
М. Максюті 

1979р, 1911-
1943 рр. 

с. Роздолля  Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, сквер, N 49°11.883' E 
036°20.780'. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4222-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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713 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1958р., 1982р. 

с. Суданка Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. Дружби, 
парк, N49°17.305' E 036°20.036'. 

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       

4224-Ха 

714 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1962р. 

с. Тимченки  Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. Медова, 
сквер, N49°13.269' E 036°08.441'. 

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       

4225-Ха 

715 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1954р., 1979р. 

с. Шульське  Біляївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, парк, N 49°10.151' E 
036°18.841'. 

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       

4226-Ха 

Близнюківська селищна територіальна громада 
716 Могила Героя 

Радянського Союзу 
П. Т. Ткаченка 

1946р., 1958р. смт Близнюки Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3434-Ха 

717 Братська могила 1942р., 
1943р., 1952р. 

смт Близнюки Близнюківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Свободи (кол. Радянська) 

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       

3435-Ха 

718 Пам’ятний знак 
воїнам-визволителям 

1941-1945 рр. смт Близнюки Близнюківської 
селищної територіальної громади, на 
околиці при в’їзді до селища 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3436-Ха 
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719 Братська могила 1941р., 
1942р., 1958р. 

с.  Алісівка  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3437-Ха 

720 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Андріївка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3438-Ха 

721 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Башилівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3439-Ха 

722 Пам’ятник воїнам-
односельцям, загиблим 
на фронтах Другої 
світової війни 

1941-1945 рр. с. Башилівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3440-Ха 

723 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Берестове Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3441-Ха 

724 Братська могила 1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Берестове Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3442-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

725 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1958р. 

с. Бурбулатове  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3443-Ха 

726 Братська могила  1942р., 
1943р., 1964р. 

с. Варварівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3444-Ха 

727 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1961р. 

с. Верхньоводяне  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3445-Ха 

728 Братська могила 1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Верхня Самара  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3446-Ха 

729 Пам’ятник воїнам-
односельчанам (стела) 

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Верхня Самара  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3447-Ха 

730 Братська могила 1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Веселе Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3448-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

731 Братська могила 1942р., 
1943р., 1962р. 

с. Вишневе  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3449-Ха 

732 Братська могила 1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Вільне Перше  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3450-Ха 

733 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Водяне  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3451-Ха 

734 Братська могила 1942р., 
1943р., 1962р. 

с. Далеке  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3452-Ха 

735 Пам’ятник воїнам-
односельцям, загиблим 
на фронтах Другої 
світової війни 

1941-1945 рр. с. Добровілля  Близнюківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Паркова 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3453-Ха 

736 Братська могила 1919р., 
1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Добровілля  Близнюківської 
селищної територіальної громади, 
вул. Шкільна 

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       

3454-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

737 Братська могила 1942р., 
1943р., 1947р. 

с. Дубове  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3455-Ха 

738 Братська могила 1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Катеринівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3456-Ха 

739 Братська могила 1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Криштопівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3457-Ха 

740 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Лукашівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади (с. 
Всеволодівка) 

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       

3458-Ха 

741 Братська могила 1942р., 
1943р., 1959р. 

с. Миколаївка Друга  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3459-Ха 

742 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Мирне (колишнє с. Петрівське) 
Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3475-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

743 Братська могила 1942р., 
1943р., 1950р. 

с. Миролюбівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3460-Ха 

744 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Надеждине  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3461-Ха 

745 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Надеждине  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3462-Ха 

746 Братська могила 1942р., 
1943р., 1964р. 

с. Новоіванівка Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3463-Ха 

747 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Новонадеждине  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3464-Ха 

748 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Новонадеждине Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3465-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

749 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1963р. 

с. Новоолександрівка  
Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3466-Ха 

750 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1963р. 

с. Новопокровка Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3467-Ха 

751 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1967р. 

с. Новоукраїнка Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3468-Ха 

752 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1966р. 

с. Новоукраїнка Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3469-Ха 

753 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1958р. 

с. Олександрівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3470-Ха 

754 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1961р. 

с. Олексіївка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3471-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

755 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Олексіївка Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3472-Ха 

756 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1957р. 

с. Острівщина  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3473-Ха 

757 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1964р. 

с. Павлівка  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3474-Ха 

758 Братська могила 1942р., 
1943р., 1952р. 

с. Преображенівка Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3476-Ха 

759 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Рижове Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3477-Ха 

760 Братська могила 1942р., 
1943р., 1955р. 

с. Роздолівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3478-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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761 Братська могила 1942р., 
1943р., 1964р. 

колишнє с. Рябоконівка  
Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3479-Ха 

762 Братська могила 1942р., 
1943р., 1959р. 

с. Рясне  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3480-Ха 

763 Братська могила 1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Садове  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3481-Ха 

764 Братська могила 1942р., 
1943р., 1946р. 

с. Самійлівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3482-Ха 

765 Братська могила 1942р., 
1943р., 1964р. 

с. Самійлівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3483-Ха 

766 Братська могила 1942р., 
1943р., 1964р. 

с. Самійлівка  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3484-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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Охорон. 
№ 

767 Братська могила 1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Семенівка Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3485-Ха 

768 Братська могила 1942р., 
1943р., 1958р. 

с. Семенівка Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3486-Ха 

769 Братська могила  1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Софіївка Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3487-Ха 

770 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Софіївка Перша Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3488-Ха 

771 Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Софіївка Перша  Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3489-Ха 

772 Братська могила  1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Степове Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3490-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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773 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Тимофіївка Близнюківської 
селищної територіальної громади 

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       

3491-Ха 

774 Братська могила 1942р., 
1943р., 1957р. 

с. Уплатне  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3492-Ха 

775 Братська могила 1942р., 
1943р., 1956р. 

с. Червоне Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3493-Ха 

776 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр. с. Червоне Близнюківської селищної 
територіальної громади, вул. З. Бакая 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3494-Ха 

777 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр. с. Червоне Близнюківської селищної 
територіальної громади, вул. З. Бакая 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3495-Ха 

778 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр. с. Червоне Близнюківської селищної 
територіальної громади, вул. З. Бакая 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3496-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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779 Братська могила 1942р., 
1943р., 1956р. 

с. Шевченкове Перше  
Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3497-Ха 

780 Братська могила 1942р., 
1943р., 1941-
1945 рр., 
1959р. 

с. Широке  Близнюківської селищної 
територіальної громади 

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       

3498-Ха 

Лозівська міська територіальна громада 
781 Братська могила 1941-1945 рр., 

1957р. 
м. Лозова Лозівської міської  
територіальної громади, вул. Дикого  

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       

4078-Ха 

782 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

м. Лозова Лозівської міської  
територіальної громади, вул. 
Паркова, міське кладовище  

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       

4081-Ха 

783 Пам'ятник Т.Г. 
Шевченку 

1997р. м. Лозова Лозівської міської  
територіальної громади, бульвар 
Шевченка (кол. Жовтнева)  

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 06.12.2016 № 1162 

2654-Ха 

784 Меморіал Слави 1941-1943 рр., 
1955р., 1981р. 

м. Лозова Лозівської міської  
територіальної громади, бульвар 
Шевченка (кол. Жовтнева)  

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       

4079-Ха 
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785 Пам’ятник воїнам-
землякам, загиблим на 
фронтах Другої світової 
війни 

1941-1945 рр. м. Лозова Лозівської міської  
територіальної громади, локомотивне 
депо  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4080-Ха 

786 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Артільне  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4082-Ха 

787 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Бунакове  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4083-Ха 

788 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Домаха Лозівської міської  
територіальної громади, центр села  

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       

4084-Ха 

789 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Єлизаветівка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4085-Ха 

790 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Катеринівка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4086-Ха 



№ 
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791 Бюст двічі Героя 
Соціалістичної Праці 
Г.С. Могильченка. 

1960р. с. Катеринівка  Лозівської міської  
територіальної громади 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ МКТ від 03.02.2010 № 58/0/16-
10 (у редакції від 16.06.2011 
№ 453/0/16-11) 

8712-Ха 

792 Могила двічі Героя 
Соціалістичної Праці 
Г. С. Могильченка 

1 976р. с. Катеринівка  Лозівської міської  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4087-Ха 

793 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с-ще Кінне  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4088-Ха 

794 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

смт Краснопавлівка  Лозівської 
міської  територіальної громади 

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       

4111-Ха 

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

смт Краснопавлівка Лозівської 
міської  територіальної громади, 
вул. Суворова 

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       

4112-Ха 

796 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу М. 
С. Азєву 

1941-1945 рр. смт Краснопавлівка  Лозівської 
міської  територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4113-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

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

с. Мар’ївка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4089-Ха 

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

с. Миколаївка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4090-Ха 

799 Могила Героя 
Радянського Союзу В. 
Л. Микитенка 

1974р. с. Миколаївка Лозівської міської  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

4091-Ха 

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

с. Миколаївка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4092-Ха 

801 Пам’ятник воїнам-
землякам, загиблим на 
фронтах Другої світової 
війни 

1941-1945 рр. с-ще Миролюбівка  (кол. 
Комсомольське)  Лозівської міської  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4093-Ха 

802 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Михайлівка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4094-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

803 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Надеждівка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4114-Ха 

804 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4095-Ха 

805 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

смт Орілька  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4115-Ха 

806 Могила Героя 
Радянського Союзу М. 
І. Бережного 

1 978р. смт Орілька  Лозівської міської  
територіальної громади, на 
кладовищі 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

4116-Ха 

807 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4096-Ха 

808 Могила українського 
письменника Олекси 
Десняка 

1941-1945 рр., 
1965р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4097-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

809 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

смт Панютине Лозівської міської  
територіальної громади, центр 
селища  

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       

4098-Ха 

810 Пам’ятний знак 
воїнам-землякам, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. смт Панютине Лозівської міської  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4099-Ха 

811 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Перемога Друга Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4100-Ха 

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

с. Плисове  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4117-Ха 

813 Пам’ятник воїнам-
односельчанам 

1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Плисове Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4118-Ха 

814 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Полтавське  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4101-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

815 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Полтавське  Лозівської міської  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4102-Ха 

816 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Садове  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4103/1-
Ха 

817  Пам’ятник воїнам-
односельчанам  

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Садове Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4103/2-
Ха 

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

с. Світловщина  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4104-Ха 

819 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Смирнівка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4105-Ха 

820 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Тихопілля  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4106-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

821 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Українське (кол. Петрівське)  
Лозівської міської  територіальної 
громади 

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       

4119-Ха 

822 Братська могила 
радянських воїнів 
загиблих в боях з 
нацистами в період 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Федорівка Лозівської міської  
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4120-Ха 

823 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Царедарівка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4107-Ха 

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

с-ще Чернігівське  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4108-Ха 

825 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Шатівка Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4109-Ха 

826 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Яковлівка  Лозівської міської  
територіальної громади 

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       

4110-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

Олексіївська сільська територіальна громада 
827 Меморіальний 

комплекс захисників 
Вітчизни 

1941-1943 рр., 
1957р., 
1977р., 
1980р., 
2008р., 2010р. 

с. Олексіївка Олексіївської сільської 
територіальної громади,  
вул. Центральна, N49°23.837' E 
036°16.780'. (колишній охор. № 1297)                                   
N49°23.836' E 036°16.776'.   
(колишній охор. № 1861)                     

пам’ятка історії, 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61 
(колишній охор. № 1297)                    
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328       
(колишній охор. № 1861)                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4216-Ха 

828 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1956р.,1985р. 

с. Берека Олексіївської сільської 
територіальної громади, вул. Красна,  
N 49°28.332' E 036°12.439'. 

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       

4192-Ха 

829 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1965р., 
1985р., 2000р. 

с. Верхній Бишкин  Олексіївської 
сільської територіальної громади, 
вул. Косінова, парк, N49°29.085' E 
036°19.987'. 

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       

4195-Ха 

830 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу П. 
М. Касинову 

1906-1945рр., 
1980р. 

с. Верхній Бишкин  Олексіївської 
сільської територіальної громади, 
вул. Косінова, парк, N 49°29.079' E 
036°19.941'. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4196-Ха 

831 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1958р., 1981р. 

с. Єфремівка  Олексіївської сільської 
територіальної громади, вул. Красна, 
N 49°26.815'  E 036°03.245' 

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       

4200-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

832 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1958р., 1980-
ті рр. 

с. Кам’янка Олексіївської сільської 
територіальної громади, вул. Дружби, 
сквер, N49°24.174' E 036°24.788' 

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       

4203-Ха 

833 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1958р., 
1985р., 2014р. 

с. Картамиш  Олексіївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, N49°16.567' E 
036°32.151'. 

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       

4204-Ха 

834 Братська могила 
радянських воїнів і 
партизанів 

1941-1943 рр., 
1963р., 2007р. 

 с. Киселі Олексіївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Перемоги, N 49°25.624' E 036°26.303'. 

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       

4205-Ха 

835 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1962р. 

с. Красиве  Олексіївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Колективна, N49°16.786' E 
036°28.563'. 

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       

4206-Ха 

836 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1956р. 

с. Крутоярка  Олексіївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Польова, N49°17.436' E 036°35.187'. 

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       

4208-Ха 

837 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1956р.,1980р. 

с. Михайлівка  Олексіївської 
сільської територіальної громади, 
вул. Центральна, сквер, N 49°19.230' 
E 036°28.432'. 

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       

4212-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

838 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу І. 
Ф. Бугайченку 

1977р., 1913-
1943 рр. 

с. Михайлівка  Олексіївської 
сільської територіальної громади, 
 вул. Центральна, сквер, N49°19.208' 
E 036°28.493'. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4213-Ха 

839 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1962р. 

с. Одрадове  Олексіївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, N49°18.200' E 
036°25.479'.  

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       

4215-Ха 

840 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1962р., 
1975р., 1983р. 

сел. Слобідське (кол. сел. Правда)  
Олексіївської сільської 
територіальної громади, вул. 
Гагаріна, N 49°21.218' E 036°23.542'. 

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       

4223-Ха 

Первомайська міська територіальна громада 
841 Братська могила 1941-1945 рр., 

1970р. 
м. Первомайський Первомайської 
міської територіальної громади, вул. 
Харківська 

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       

4188-Ха 

842 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

м. Первомайський Первомайської 
міської територіальної громади, 
станція Лихачове 

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       

4189-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

843 Могила Героя 
Радянського Союзу В. 
О. Копцова 

1941-1945 рр., 
1965р. 

м. Первомайський Первомайської 
міської територіальної громади, 
станція Лихачове 

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       

4190-Ха 

844 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1956р., 1979р. 

с. Грушине  Первомайської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, N49°21.821'  E 
036°08.972'. 

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       

4198-Ха 

845 Братська могила 
радянських воїнів і 
партизанів 

1941-1943 рр., 
1969р., 1980-
ті рр. 

с. Калинівка (кол. Жовтневе)  
Первомайської міської 
територіальної громади, вул. 
Партизанська, N49°24.705' E 
036°10.558'. 

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       

4202-Ха 

846 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1962р.,1984р. 

с. Ржавчик  Первомайської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, парк, N49°18.203' E 
036°12.301'. 

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       

4219-Ха 

847 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу В. 
Ф. Волковському 

1984р..1922-
1971рр. 

 с. Ржавчик  Первомайської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, парк, N49°18.239' E 
036°12.307'. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4220-Ха 

848 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Сиваш  Первомайської міської 
територіальної громади 

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       

4191-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

Безлюдівська селищна територіальна громада 
849 Братська могила 1941-1945 рр., 

1953р. 
смт Безлюдівка Безлюдівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Зміївська 

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       

4289-Ха 

850 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу Р. І. 
Левицькому 

  смт Безлюдівка  Безлюдівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Зміївська 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4290-Ха 

851 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу І. 
Я. Підкопаю 

  смт Безлюдівка  Безлюдівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Зміївська 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4291-Ха 

852 Братська могила 1941-1945 рр., 
1945р. 

смт Безлюдівка Безлюдівської 
селищної територіальної громади, пл. 
Стадіонна (кол.Жовтня) 

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       

4292-Ха 

853 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
Є. Д. Калиниченка 

1 995р. смт Безлюдівка  Безлюдівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Незалежності (кол. Радянська), 
кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4293-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

854 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

смт Васищеве  Безлюдівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Орєшкова 

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       

4299-Ха 

855 Пам’ятний знак Герою 
Радянського Союзу С. 
М. Орєшкову 

  смт Васищеве Безлюдівської 
селищної територіальної громади, 
біля братської могили 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4300-Ха 

856 Могила Героя 
Радянського Союзу П. 
А. Кубишкіна 

1 997р. смт Васищеве  Безлюдівської 
селищної територіальної громади, в 
центрі селища 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4301-Ха 

857 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Лизогубівка  Безлюдівської 
селищної територіальної громади 

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       

4317-Ха 

858 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

смт Хорошеве  Безлюдівської 
селищної територіальної громади 

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       

4368-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

Височанська селищна територіальна громада 
859 Садиба Г. М. 

Хоткевича 
1928-1938рр. смт Високий  Височанської селищної 

територіальної громади, 
вул. Горького, 10  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4303-Ха 

860 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

смт Високий  Височанської селищної 
територіальної громади, на розі 
вулиць Кооперативної і Ощепкова, 
кладовище 

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       

4304-Ха 

861 Братська могила 1941-1945 рр., 
1946р. 

смт Високий  Височанської селищної 
територіальної громади, на розі 
вул. Театральної і пров. 
Айвазовського 

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       

4305-Ха 

862 Пам’ятний знак 
воїнам-землякам, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. смт Високий Височанської селищної 
територіальної громади, 
вул. Театральна 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4306-Ха 

863 Пам’ятний знак Герою 
Радянського Союзу О. 
І. Ощепкову 

  смт Високий  Височанської селищної 
територіальної громади, 
Сімферопольське шосе, біля 
автотурбази «Кемпінг». 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4307-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

864 Місце, де працював Г. 
С. Сковорода 

70-ті рр. 
XVIII ст. 

смт Бабаї Височанської селищної 
територіальної громади 

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       

4281-Ха 

865 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

смт Бабаї  Височанської селищної 
територіальної громади, центр 
селища 

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       

4282-Ха 

866 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу Ф. 
А. Потапенку 

  смт Бабаї  Височанської селищної 
територіальної громади, біля 
братської могили 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4283-Ха 

867 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу С. 
Ф. Ярмаку 

  смт Бабаї  Височанської селищної 
територіальної громади, біля 
братської могили 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4284-Ха 

868 Будинок, у якому в 70-х 
роках XVIII ст. жив Г. 
С. Сковорода 

70-ті рр. 
XVIII ст. 

смт Бабаї  Височанської селищної 
територіальної громади, 
пл.Михайлівська (кол.К. Маркса). 

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»                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

4285-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

869 Могила О. П. 
Камишана, командира 
Харківського 
партизанського загону 
періоду Другої світової 
війни 

1 987р. смт Бабаї  Височанської селищної 
територіальної громади, 
вул. Сковороди, кладовище № 2 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4286-Ха 

870 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
Г. І. Криволапова 

1 965р. смт Бабаї  Височанської селищної 
територіальної громади, 
вул. Сковороди, кладовище № 2 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4287-Ха 

871 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

смт Покотилівка  Височанської 
селищної територіальної громади 

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       

4349-Ха 

872 Могила кавалера 
ордена Слави 3-х 
ступенів Г. П. Чурікова 

1 982р. смт Покотилівка  Височанської 
селищної територіальної громади, 
кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4350-Ха 

873 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Ржавець  Височанської селищної 
територіальної громади 

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       

4353-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

Вільхівська сільська територіальна громада 
874 Братська могила 1941-1945 рр., 

1960р. 
с. Вільхівка  Вільхівської сільської 
територіальної громади, 
вул. Набережна (кол. 50 років СРСР) 

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       

4308-Ха 

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

с. Байрак Вільхівської сільської 
територіальної громади 

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       

4288-Ха 

876 Братська могила 1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Бісквітне Вільхівської сільської 
територіальної громади 

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       

4295-Ха 

877 Братська могила 1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Бобрівка  Вільхівської сільської 
територіальної громади 

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       

4296-Ха 

878 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

 на території дослідного господарства 
«Елітне»  Вільхівської сільської 
територіальної громади 

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       

4314-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

879 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с-ще Кутузівка  Вільхівської 
сільської територіальної громади, 
вул. Шкільна  

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       

4315-Ха 

880 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Мала Рогань  Вільхівської сільської 
територіальної громади, пл. 
Покровська (кол.Комінтерна) 

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       

4321-Ха 

881 Меморіальний 
комплекс «Дробицький 
Яр». 

1941-1942 рр., 
1967 р., 2002 
р. 

с. Мала Рогань  Вільхівської сільської 
територіальної громади, вул. 
Шосейна, 13 

пам`ятка історії 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 06.12.2016 № 1162 

2656-Ха 

882 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с-ще Слобідське (кол. Фрунзе)  
Вільхівської сільської територіальної 
громади 

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       

4357-Ха 

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

с. Сороківка  Вільхівської сільської 
територіальної громади, 
вул. Первомайська 

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       

4359-Ха 

884 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Сороківка  Вільхівської сільської 
територіальної громади 

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       

4360-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

Дергачівська міська територіальна громада 
885 Братська могила 

радянських воїнів 
1943р., 1951р. м. Дергачі Дергачівської міської 

територіальної громади, вул. 1 
Травня 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°06.391' Пн. 36°06.373'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       

3713-Ха 

886 Пам’ятник одному з 
керівників повстання 
на броненосці 
«Потьомкін» П.М. 
Матюшенку 

1879-1907рр., 
1956р. 

м. Дергачі Дергачівської міської 
територіальної громади, 
вул. Матюшенка 

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       

3714-Ха 

887 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1963р. м. Дергачі Дергачівської міської 
територіальної громади,  вул. 
Наукова, 1, на території Харківського 
центру професійної технічної освіти 
державної служби зайнятості.  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°07.776' Пн. 36°05.253'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       

3715-Ха 

888 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1959 
р. 1985р. 

м. Дергачі Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. Садова 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°05.440' Пн. 36°07.869'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       

3716-Ха 

889 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1963р. м. Дергачі Дергачівської міської 
територіальної громади, пров. 
Сосновий 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°05.541' Пн. 36°07.451 '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       

3717-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

890 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1975р. м. Дергачі Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Сумський шлях 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°06.319' Пн. 36°07.397'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61   
(колишній охор. № 761)                         
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13       
(охор. № 1665)                                          
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10  

3718-Ха,  
1665 

891 Братська могила 
радянських воїнів 

1941р., 
1943р., 
1957р., 1983р. 

м. Дергачі Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Харківська 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°06.007' Пн. 36°07.210'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       

3719-Ха 

892 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1949р. 
1975р. 

с. Білаші  Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Підгоспна 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°08.199' Пн. 36°08.624'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       

3720-Ха 

893 Меморіал пам'яті 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Безруки  Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Шевченка 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°11.061' Пн. 36°07.144'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       

3721-Ха 

894 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Великі Проходи  Дергачівської 
міської територіальної громади, вул. 
Іллінська 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°12.159' Пн. 36°20.133'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       

3722-Ха 
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з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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895 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1961р. с-ще Ветеринарне  Дергачівської 
міської територіальної громади, вул. 
Квіткова. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°23.493' Пн. 036°11.544'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       

3723-Ха 

896 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Дементіївка  Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°14.041' Пн. 36°14.204'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       

3728-Ха 

897 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1949р. 
1975р. 

с. Замірці  Дергачівської міської 
територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°08.305' Пн. 36°03.490' 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       

3729-Ха 

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

смт Козача Лопань Дергачівської 
міської територіальної громади,  
житловий масив «Театральний», біля 
дитячого садка.  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°20.010' Пн. 036°12.215'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       

3730-Ха 

899 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

смт Козача Лопань Дергачівської 
міської територіальної громади, 
пл. Привокзальна. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°20.069' Пн. 036°11.573'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       

3731-Ха 

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

смт Козача Лопань  Дергачівської 
міської територіальної громади, пл. 
Шкільна (кол.Леніна).  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°20.044' Пн. 036°11.491'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       

3732-Ха 



№ 
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901 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Кочубеївка  Дергачівської міської 
територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°15.922' Пн. 36°14.398'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       

3733-Ха 

902 Меморіал пам'яті 1941-1945 рр., 
1949р. 

с. Малі Проходи  Дергачівської 
міської територіальної громади, вул. 
Маршала Конєва 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°13.588' Пн. 36°20.331'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       

3746-Ха 

903 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1951р. 

с-ще Питомник   Дергачівської 
міської територіальної громади, біля 
траси Харків–Бєлгород 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°10.678' Пн. 36°15.643'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       

3749-Ха 

904 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1950р. смт Прудянка Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Магістральна. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°14.477' Пн. 036°10.187'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       

3757-Ха 

905 Братська могила 1941-1945 рр., 
1962р. 

с. Руська Лозова  Дергачівської 
міської територіальної громади, вул. 
Слобожанська 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°08.521' Пн. 36°17.432'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       

3758-Ха 

906 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 
1950р., 
1975р., 1983р. 

смт Слатине  Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Привокзальна, парк Молоді 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°12.587' Пн. 36°09.156'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       

3760-Ха 
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907 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1950р. смт Слатине  Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Харківська 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°12.479' Пн. 36°09.880'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       

3761-Ха 

908 Братська могила жертв 
колективізації 

1931р., 1964р. с. Токарівка  Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Вербівка, на околиці села 

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       

3767-Ха 

909 Братська могила 1941-1945 рр., 
1948р. 

урочище Холодний Яр (колишнє 
с. Холодний Яр колишньої 
Проходівської с/р) Дергачівської 
міської територіальної громади 

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       

4367-Ха 

910 Братська могила 
радянських воїнів 

Серпень 
1943р., 
1968р., 1980-
ті рр. 

с. Цупівка  Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Шкільна, на території Цупівського 
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів».  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°16.313' Пн. 036°10.286'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       

3769-Ха 

911 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 
1949р., 1973р. 

с. Шовкопляси  Дергачівської міської 
територіальної громади, вул. 
Привітна 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°09.456' Пн. 36°06.208' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3770-Ха 



№ 
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Липецька сільська територіальна громада 
912 Братська могила 1941-1945 рр., 

1954р. 
с. Липці Липецької сільської 
територіальної громади 

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       

4318-Ха 

913 Могила учителя-
орденоносця П. В. 
Щепкіна 

1940р., 1949р. с. Липці  Липецької сільської 
територіальної громади 

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       

4319-Ха 

914 Будинок, у якому 
працював П. В. Щепкін 

  с. Липці  Липецької сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

4320-Ха 

915 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Борщова Липецької сільської 
територіальної громади, центр села   

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       

4297-Ха 

916 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Веселе  Липецької сільської 
територіальної громади 

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       

4302-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

917 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Мороховець  Липецької сільської 
територіальної громади 

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       

4334-Ха 

918 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Нескучне  Липецької сільської 
територіальної громади, 
вул. Новоселівка 

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       

4335-Ха 

919 Пам’ятний знак Є. О. 
Лансере 

1 995р. с. Нескучне  Липецької сільської 
територіальної громади, центр 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4336-Ха 

920 Місце колишнього 
розташування садиби 
мистецької родини 
Лансере–Бенуа–
Серебрякових 

  с. Нескучне  Липецької сільської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998   
№ 830                                                   
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

4337-Ха 

921 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Перемога Липецької сільської 
територіальної громади 

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       

4341-Ха 

922 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Пильна  Липецької сільської 
територіальної громади 

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       

4343-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

923 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с.Слобожанське (кол. Жовтневе) 
Липецької сільської територіальної 
громади 

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       

4358-Ха 

924 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Стрілеча Липецької сільської 
територіальної громади, 
вул. Перемоги 

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       

4361-Ха 

925 Братська могила 1941-1945 рр., 
1947р. 

с. Стрілеча Липецької сільської 
територіальної громади 

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       

4362-Ха 

926 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Тернова  Липецької сільської 
територіальної громади 

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       

4363-Ха 

Люботинська міська територіальна громада 
927 Меморіальний 

комплекс поховань 
воїнів, загиблих в роки 
Другої світової війни 

1941-1943рр., 
1948р. 

м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, вул. 
Військова. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°56'58"Пн. 35°56'13"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       

4122-Ха 

928 Будинок школи. 1905р. м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, вул. Нове 
життя, 26 

пам`ятка 
архітектури, 
історії 

місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 20.01.2012 № 
45 

8728/1-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

929 Братська могила 1941-1943рр., 
1951р., 
1975р., 2007р. 

м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, 
вул. Полтавський шлях, 48. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°58.497 Пн. 35°56.795 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       

4125-Ха 

930 Могила учасника 
російсько-японської 
війни О. В. Дена. 

1904р. м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, вул. Садова, 
31 а 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 20.01.2012 № 
45 

8729/2-
Ха 

931 Могила учасника 
російсько-японської 
війни М. В. Дена. 

1905р. м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, вул. Садова, 
31 а 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 20.01.2012 № 
45 

8730/3-
Ха 

932 Могила подружжя 
священика 
Миколаївської церкви 
Є. І. Чекалова та 
Є. М. Чекалової 

1898р., 1901р. м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, вул. Садова, 
31 а 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 20.01.2012 № 
45 

8731/4-
Ха 

933 Могила військового і 
державного діяча 
П. Д. Святополк-
Мирського. 

1914р. м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, вул. Садова, 
31 а 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 20.01.2012 № 
45 

8732/5-
Ха 

934 Могила військового і 
державного діяча 
Д. І. Святополк-
Мирського. 

1899р. м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, вул. Садова, 
31 а 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 20.01.2012 № 
45 

8733/6-
Ха 

935 Пам’ятний знак Герою 
Радянського Союзу 
І. Ф. Абдулову 

1922-1943рр., 
1941-1943рр., 
1973р. 

м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, вул. 
Слобожанська, 32. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°56.857 Пн. 35°55.886 
Сх.   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4126-Ха 

936 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

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 депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4123-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

937 Меморіал Слави 1941-1943рр., 
1954р., 2005р. 

м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, вул. 
Шевченка, 98, парк. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°56.387   Пн. 35°55.421 
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       

4127-Ха 

938 Братська могила 1941-1943 рр., 
1954р. 

м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, платформа 
Водяне.  Координати центру 
пам’ятки: 49°946757 Пн., 35°957292 
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       

4121-Ха 

939 Місце збройного 
повстання робітників і 
селян в грудні 1905 
року 

1 905р. м. Люботин Люботинської міської 
територіальної громади, залізнична 
станція Люботин 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

4124-Ха 

940 Братська могила 1941-1943рр., 
1967р., 1975р. 

смт Караван Люботинської міської 
територіальної громади, 
вул. Заводська, 16. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 49°55.355 Пн.  35°52.158 
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       

4128-Ха 

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

смт Манченки Люботинської міської 
територіальної громади, 2-ге 
відділення птахофабрики 

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       

4322-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

942 Братська могила 1941-1943рр., 
1965р. 

с. Смородське Люботинської міської 
територіальної громади,  ріг вул. 
Вільшанської, Тельмана та пров. 
Вільшанського. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 49°59.724  Пн. 35°56.102 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       

4129-Ха 

943 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с-ще Травневе Люботинської міської 
територіальної громади, біля контори 
птахофабрики 

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       

4364-Ха 

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

с-ще Ударне Люботинської міської 
територіальної громади, 
пров. Шкільний 

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       

4365-Ха 

Малоданилівська селищна територіальна громада 
945 Братська могила 

радянських воїнів 
1943р., 1950р. смт Мала Данилівка 

Малоданилівської селищної  
територіальної громади,  вул. 
Академічна 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.291' Пн. 36°08.654'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       

3738-Ха 

946 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1950р. 
1975р. 

смт Мала Данилівка 
Малоданилівської селищної  
територіальної громади, вул. Зелена, 
на території ПП «Декоративні 
культури» 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.110' Пн. 36°10.802'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       

3739-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

947 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1948р. смт Мала Данилівка 
Малоданилівської селищної  
територіальної громади, вул. 
Курортна. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°03.874' Пн. 036°09.303'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       

3740-Ха 

948 Братська могила 
радянських воїнів 

Серпень 
1943р., 1951р. 

сел. Мала Данилівка 
Малоданилівської селищної  
територіальної громади, в лісі. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°02.937' Пн. 036°08.708'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       

3741-Ха 

949 Братська могила жертв 
Перших визвольних 
змагань 

1918р., 1949р. смт Мала Данилівка 
Малоданилівської селищної  
територіальної громади, в лісі, біля 
ст. «Підміська». Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°03.054' Пн. 036°09.927'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       

3742-Ха 

950 Могила директора 
училища О. А. 
Колесова 

1837-1901рр., 
1902р. 

смт Мала Данилівка 
Малоданилівської селищної  
територіальної громади, кладовище 
біля ХДЗВА 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.619' Пн. 36°08.490'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3743-Ха 

951 Могила члена-
кореспондента 
ВАСГНІЛ І. І. 
Лукашова 

1901-1970рр., 
1971р. 

смт Мала Данилівка 
Малоданилівської селищної  
територіальної громади, кладовище 
біля ХДЗВА 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.616' Пн. 36°08.485'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

3744-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

952 Могила академіка 
ВАСГНІЛ М. Д. 
Потьомкіна 

1885-1965рр., 
1967р. 

смт Мала Данилівка 
Малоданилівської селищної  
територіальної громади, кладовище 
біля ХДЗВА 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.620' Пн. 36°08.480'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3745-Ха 

953 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1949р. с-ще Лісне  Малоданилівської 
селищної  територіальної громади, 
вул. Ліснянська 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°06.737' Пн. 36°16.282'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       

3736-Ха 

954 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р., 1948р. с. Лужок  Малоданилівської 
селищної  територіальної громади, 
вул. Сонячна 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°05.021' Пн. 36°07.380'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       

3737-Ха 

955 Меморіал пам'яті 1943р., 
1962р., 
1967р., 2000-
ні рр., 2002р. 

с. Черкаська Лозова  
Малоданилівської селищної  
територіальної громади, біля церкви 

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       

3768-Ха  

Мереф`янська міська територіальна громада 
956 Братська могила 1941-1945 рр., 

1946р. 
м. Мерефа Мереф’янської міської 
територіальної громади, 
вул. 8 Березня 

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       

4323-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

957 Пам’ятник радянським 
воїнам-визволителям 

1941-1945 рр. м. Мерефа  Мереф’янської міської 
територіальної громади, 
вул. Дніпропетровська 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4324-Ха 

958 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р., 1967р. 

м. Мерефа  Мереф’янської міської 
територіальної громади, вул. 
Конституції (кол.Жовтнева) 

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       

4325-Ха 

959 Місце загибелі 
командира 458 
стрілецького полку 
111-тої стрілецької 
дивізії Героя 
Радянського Союзу С. 
І. Полянського 

1 943р. м. Мерефа  Мереф’янської міської 
територіальної громади, 
вул. Леонівська, 82, на території 
склозаводу 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4326-Ха 

960 Пам’ятник Двічі Герою 
Радянського Союзу З. 
К. Слюсаренку 

  м. Мерефа  Мереф’янської міської 
територіальної громади, 
вул. Леонівська, 82, на території 
склозаводу 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                      
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4327-Ха 

961 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р., 1967р. 

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

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       

4328-Ха 

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

м. Мерефа Мереф’янської міської 
територіальної громади, 4 км 
Південної залізниці 

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       

4329-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

963 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

м. Мерефа  Мереф’янської міської 
територіальної громади, біля 
залізниці 

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       

4330-Ха 

964 Пам’ятник І. Сірку 1 993р. м. Мерефа Мереф’янської міської 
територіальної громади, майдан 
Перемоги  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998   
№ 830                                                   
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

4331-Ха 

965 Пам’ятний знак Герою 
Радянського Союзу С. 
П. Зоріну 

1941-1945 рр. м. Мерефа  Мереф’янської міської 
територіальної громади, за містом 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4332-Ха 

966 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Лелюки   Мереф’янської міської 
територіальної громади 

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       

4316-Ха 

967 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Нижня Озеряна   Мереф’янської 
міської територіальної громади 

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       

4338-Ха 

968 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с-ще Селекційне  Мереф’янської 
міської територіальної громади 

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       

4356-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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№ 

969 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

смт Утківка   Мереф’янської міської 
територіальної громади 

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       

4366-Ха 

970 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Яковлівка  Мереф’янської міської 
територіальної громади 

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       

4371-Ха 

Нововодолазька селищна територіальна громада 
971 Братська могила 1941-1945 рр., 

1956р. 
смт Нова Водолага Нововодолазької 
селищної територіальної громади, 
пл. Перемоги 

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       

4130-Ха 

972 Братська могила  1941-1945 рр., 
1952р. 

смт Нова Водолага Нововодолазької 
селищної територіальної громади, 
пл. Перемоги 

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       

4131-Ха 

973 Братські могили жертв 
нацизму 

1941-1945 рр. смт Нова Водолага Нововодолазької 
селищної територіальної громади, 
вул. Харківська 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4132-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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облік 

Охорон. 
№ 

974 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

смт Нова Водолага Нововодолазької 
селищної територіальної громади, 
вул. Челюскіна 

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       

4137-Ха 

975 Могила командира 
Нововодолазького 
партизанського загону 
С. О. Либи 

1 943р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4133-Ха 

976 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
М. Г. Кривошея 

1 974р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4134-Ха 

977 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
В. Ф. Ляха 

1 971р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4135-Ха 

978 Могила Героя 
Радянського Союзу А. 
М. Жарикова 

1979р. смт Нова Водолага Нововодолазької 
селищної територіальної громади, на 
кладовищі 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

4136-Ха 

979 Братська могила 1920р., 1941-
1945 рр., 
1962р. 

смт Бірки  Нововодолазької селищної 
територіальної громади 

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       

4138-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

980 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Ватутіне Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4139-Ха 

981 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

с. Вільхуватка Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4141-Ха 

982 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4143-Ха 

983 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Дерегівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4144-Ха 

984 Пам’ятник 
командирові 
Нововодолазького 
партизанського загону 
С. О. Либі 

  с. Знам’янка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10    

4147-Ха 

985 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Знам’янка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4148-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

986 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Ключеводське  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4152-Ха 

987 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Княжне  Нововодолазької селищної 
територіальної громади 

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       

4153-Ха 

988 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Липкуватівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4155-Ха 

989 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу І. 
Т. Доценко 

  с. Липкуватівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10     

4156-Ха 

990 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Мануйлове  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4158-Ха 

991 Братська могила 1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Мокра Рокитна  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4162-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

992 Братська могила 1918р., 
1919р., 
1922р., 1941-
1945 рр., 
1958р. 

с. Новоселівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4164-Ха 

993 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Одринка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4165-Ха 

994 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Ордівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4166-Ха 

995 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Ордівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади, 
біля колишнього хутора Булахи 

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       

4167-Ха 

996 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Ордівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4168-Ха 

997 Курган слави  1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Ордівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4169-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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№ 

998 Пам’ятник медсестрам, 
розстріляним 
нацистами 

1941-1945 рр.  с. Ордівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4170-Ха 

999 Пам’ятник Герою 
Радянського Союзу В. 
І. Малишеву 

1941-1945 рр.  с. Ордівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4171-Ха 

1000 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Просяне  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4175-Ха 

1001 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Рокитне Нововодолазької селищної 
територіальної громади 

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       

4176-Ха 

1002 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Сосонівка Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4177-Ха 

1003 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Стара Водолага  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4179-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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1004 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

с. Стулепівка Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4186-Ха 

1005 Братська могила 1941-1945 рр., 
1966р. 

с. Федорівка  Нововодолазької 
селищної територіальної громади 

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       

4187-Ха 

Південноміська міська територіальна громада 
1006 Пам’ятник воїнам-

землякам 
1941-1945 рр., 
1967р. 

м. Південне Південноміської міської 
територіальної громади, вул. Гагаріна 

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       

4344-Ха 

1007 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

м. Південне Південноміської міської 
територіальної громади, вул. Освіти 

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       

4345-Ха 

1008 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

м. Південне  Південноміської міської 
територіальної громади, вул. Б. Тасуя 

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       

4346-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1009 Пам’ятник радянським 
воїнам-визволителям 

1941-1945 рр. м. Південне (Раніше смт Бабаї)   
Південноміської міської 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4347-Ха 

1010 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

смт Буди  Південноміської міської 
територіальної громади, центр 
селища, біля стадіону БФЗ 

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       

4298-Ха 

1011 Будинок старого клубу. 1888р. смт Буди  Південноміської міської 
територіальної громади, вул. 
Залізнична, 3   

пам`ятка 
архітектури та  
містобудування, 
історії 

місцевого 
значення 

наказ МКТ від 13.07.2009 № 521/0/16-
09 

8674-Ха 

1012 Вокзал станції Буди. 1870р. смт Буди Південноміської міської 
територіальної громади, вул. 
Залізнична, 6  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ МКТ від 13.07.2009 № 521/0/16-
09 

8675-Ха 

1013 Сторожка колишнього 
Свято-Миколаївського 
храму. 

1902р. смт Буди Південноміської міської 
територіальної громади, пров. 
Садовий, 1   

пам`ятка 
архітектури та  
містобудування, 
історії 

місцевого 
значення 

наказ МКТ від 13.07.2009 № 521/0/16-
09 

8676-Ха 

  Комплекс лікарні для 
робітників «Ново-
Харківської фабрики 
М.С.Кузнєцова». 

1888р. смт Буди Південноміської міської 
територіальної громади, вул. 
Фаянсовщик, 5  

пам`ятка 
архітектури та  
містобудування, 
історії 

місцевого 
значення 

наказ МКТ від 13.07.2009 № 521/0/16-
09 

8677-Ха 

1014 Будинок адміністрації. 1888р. смт Буди Південноміської міської 
територіальної громади, вул. 
Фаянсовщик, 5 

пам`ятка 
архітектури та  
містобудування, 
історії 

місцевого 
значення 

наказ МКТ від 13.07.2009 № 521/0/16-
09 

8671/1-
Ха 

1015 Будинок поліклініки.   1888р. смт Буди Південноміської міської 
територіальної громади, вул. 
Фаянсовщик, 5 

пам`ятка 
архітектури та  
містобудування, 
історії 

місцевого 
значення 

наказ МКТ від 13.07.2009 № 521/0/16-
09 

8671/2-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1016 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с-ще Першотравневе  
Південноміської міської 
територіальної громади 

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       

4342-Ха 

Пісочинська селищна територіальна громада 
1017 Братська могила 1941-1945 рр., 

1952р. 
смт Пісочин Пісочинської селищної 
територіальної громади, 
вул. Полтавський шлях 

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       

4348-Ха 

1018 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

сел Березівка  Пісочинської селищної 
територіальної громади, центр 
селища 

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       

4294-Ха 

1019 Братська могила 1941-1945 рр., 
1949р. 

смт Коротич  Пісочинської селищної 
територіальної громади 

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       

4312-Ха 

1020 Братська могила 1941-1945 рр., 
1949р. 

смт Коротич   Пісочинської селищної 
територіальної громади 

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       

4313-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1021 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Новий Коротич (кол. Комунар)   
Пісочинської селищної 
територіальної громади 

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       

4339-Ха 

1022 Пам’ятний знак Герою 
Радянського Союзу М. 
С. Карнакову 

  с. Новий Коротич (кол. Комунар)   
Пісочинської селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4340-Ха 

Роганська селищна територіальна громада 
1023 Братська могила 1941-1945 рр., 

1951р. 
смт Рогань  Роганської селищної 
територіальної громади 

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       

4354-Ха 

1024 Братська могила 1941-1945 рр., 
1946р. 

селище Докучаєвське (кол. Комуніст)   
Роганської селищної територіальної 
громади, вул. Докучаєва 

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       

4309-Ха 

1025 Пам’ятний знак 
воїнам-землякам, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. селище Докучаєвське (кол. Комуніст)   
Роганської селищної територіальної 
громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4310-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1026 Пам’ятник-бюст В. В. 
Докучаєву 

1 968р. селище Докучаєвське (кол. Комуніст) 
Роганської селищної територіальної 
громади, біля головного корпусу 
Харківського сільськогосподарського 
інституту ім. Докучаєва 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

4311-Ха 

1027 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Пономаренки  Роганської селищної 
територіальної громади 

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       

4351-Ха 

1028 Могила капітана Ф. І. 
Громадського 

1943р., 1965р. с. Пономаренки   Роганської 
селищної територіальної громади 

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       

4352-Ха 

Солоницівська селищна територіальна громада 
1029 Братська могила 1941-1945 рр., 

1950р. 
смт Солоницівка Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Сумський шлях 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°59.889' Пн. 36°01.237'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       

3762-Ха 

1030 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р., 1968р. 

смт Солоницівка  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Сумський шлях 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°59.877' Пн. 36°01.767'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       

3763-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1031 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р., 2006р. 

смт Солоницівка  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Сумський шлях 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°59.299' Пн. 36°03.505'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       

3764-Ха 

1032 Братська могила 1941-1945 рр. смт Солоницівка  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Шевченка 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°58.808' Пн. 36°02.982'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3765-Ха 

1033 Місце командного 
пункту командуючого 
Степовим фронтом І.С. 
Конєва 

1941-1945 рр., 
1943р. 

смт Солоницівка  Солоницівської 
селищної територіальної громади, за 
1 км на північ від селища, на висоті 
197,3 м 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3766-Ха 

1034 Братська могила жертв 
Перших визвольних 
змагань 

1919р., 1951р. смт Вільшани  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°03.221' Пн. 35°52.971'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       

3724-Ха 

1035 Меморіал пам’яті 1941-1945 рр. смт Вільшани  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°03.240' Пн. 35°52.980'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                   
(колишній охор. № 769)                 
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196   
(колишній охор. № 1937)                 
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10  

3725-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1036 Братська могила 
радянських воїнів 

Серпень 
1943р., 1946р. 

сел. Григорівка (колишнє с. 
Мануїлівка)  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
пров. Мирний. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°04.172' Пн. 035°56.025'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       

3726-Ха 

1037 Братська могила 
радянських воїнів 

Серпень 
1943р., 1962р. 

с. Дворічний кут  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Красна. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°02.648' Пн. 035°56.289'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       

3727-Ха 

1038 Меморіал пам’яті 1941-1945рр.    с. Куряжанка  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Маяковського 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°00.574' Пн. 36°04.535'Сх. 
) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61   
(колишній охор. № 779)                        
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196   
(колишній охор. № 1936)                
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10  

3734-Ха 

1039 Братська могила 
радянських воїнів 

Серпень 
1943р., 1969р. 

с. Куряжанка  Солоницівської 
селищної територіальної громади,  на 
околиці села, в лісі.  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°01.746' Пн. 036°04.636'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3735-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1040 Меморіал пам’яті 1943р., 
1952р., 
1967р., 
1995р., 
2010р., 
2013р., 2015р. 

смт Пересічне  Солоницівської 
селищної територіальної громади,  
пл. Конєва 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°01.287' Пн. 35°58.840'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       

3747-Ха 

1041 Братська могила жертв 
Перших визвольних 
змагань 

1918р., 
1920р., 1967р. 

смт Пересічне  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
біля залізничної станції 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°02.991' Пн. 35°57.240'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       

3748-Ха 

1042 Братська могила 1941-1945 рр., 
1959р. 1975р. 

с. Подвірки  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Сумський шлях 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°58.675' Пн. 36°05.533'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       

3750-Ха 

1043 Пам’ятник 
О. М. Горькому 

. с. Подвірки  Солоницівської 
селищної територіальної громади, на 
території Курязької колонії 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3751-Ха 

1044 Братська могила жертв 
нацизму 

1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Подвірки  Солоницівської 
селищної територіальної громади,  у 
лісі біля села 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°58.973' Пн. 36°06.635'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       

3752-Ха 

1045 Братська могила жертв 
Перших визвольних 
змагань 

1919р., 
1968р., 2016р. 

с. Польова Солоницівської селищної 
територіальної громади,  вул. 
Діброва, на кладовищі 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°05.701' Пн. 36°00.554'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3753-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1046 Братська могила 1941-1945 рр., 
1961р. 

с. Польова  Солоницівської селищної 
територіальної громади, пл. 
Перемоги 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°05.396' Пн. 36°00.886'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       

3754-Ха 

1047 Пам`ятний знак на 
честь подвигу воїнів 
роти В.П. Петрищева 

15-17 серпня 
1943р., 1989р. 

с. Польова  Солоницівської селищної 
територіальної громади, на околиці 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°05.360' Пн. 35°59.751'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       

3755-Ха 

1048 Меморіал пам'яті 1943р., 
1951р., 1968 
р. 

с. Протопопівка  Солоницівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°01.828' Пн. 35°50.197'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       

3756-Ха 

1049 Братська могила 
радянських воїнів 

Серпень 
1943р., 1958р. 

с. Сіряки  Солоницівської селищної 
територіальної громади, вул. Дружби 
народів. Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49°59.649' Пн. 036°06.592'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       

3759-Ха 

Харківська міська територіальна громада 
1050 Пам'ятний знак в 

пам'ять про 
розстріляних пацієнтів 
психіатричної лікарні 
№ 15 «Сабурова дача» 

90-ті рр. ХХ 
ст. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Академіка Павлова (ріг вул. 
Академіка Павлова та 
пр. Ювілейного (кол. 50-річчя 
ВЛКСМ))  Московський р-н                  
50.001774 Пн    36.308806 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ МКТ від 13.07.2009 № 521/0/16-
09 

8671-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1051 Меморіальне 
кладовище  

1 949р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Академіка Павлова, 88, 3-е міське 
кладовище      Московський р-н                                                          
49.996926 Пн  36.301328 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 

3000-Ха 

1052 Меморіальне 
кладовище 
індивідуальних могил        

1 949р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Академіка Павлова, 88, 3-е міське 
кладовище       Московський р-н 

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 

3001-Ха 

1053 Братська могила жертв 
нацизму 

1941-1945 рр.  
1959р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Академіка Павлова, 88, 3-е міське 
кладовище     Московський р-н 

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 

3002-Ха 

1054 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
Г. Т. Гордієнка  

1968р.,  
1970р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Академіка Павлова, 88, 3-е міське 
кладовище     Московський р-н 

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 

3003-Ха 

1055 Могила Двічі Героя 
Соціалістичної Праці 
В. Я. Юр’єва 

1962р., 1964р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Академіка Павлова, 88, 3-е міське 
кладовище     Московський р-н                                                         
49.998323 Пн  36.303305 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 

3004-Ха 

1056 Братська могила жертв 
Голокосту. 

1 944р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Академіка Павлова, 88 на кладовищі 
№ 3, квартал 2 М ряд 19, могила 2 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 14.08.13 № 757 8801-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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№ 

1057 Братська могила жертв 
Голокосту. 

1 944р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Академіка Павлова ,88 на кладовищі 
№ 3, квартал 2 М ряд 24, могила 2 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 14.08.13 № 757 8802-Ха 

1058 Пам’ятник 
М. Є. Жуковському 

1 980р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, на розі 
вулиць Академіка Проскури і 
Чкалова с-ще Жуковського        
Київський р-н              50.044132 Пн   
36.277124 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3005-Ха 

1059 Будинок інституту, в 
якому працювали 
В. Я. Данилевський  і 
Є. К. Приходькова 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Алчевських,10 (кол. Артема) 
Київський р-н                                   
50.001926 Пн   36.240152 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3006-Ха 

1060 Пам’ятник 
підпільникам і 
партизанам 
Харківщини 

1941-1943 рр. 
1978р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Алчевських, 63 (кол. 
Артема)Київський р-н                
50.012545 Пн    36.247802 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3007-Ха 

1061 Будинок, у якому в 
1941 р. працював 
О. Г. Зубарєв 

1 941р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, 
пр.Архітектора Альошина, 7  
(кол.Орджонікідзе) Індустріальний р-
н  (кол. Орджонікідзевський)                    
49.946743 Пн  36.373415 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.04.1987 № 183              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3008-Ха 

  Скульптурна алея 
комсомольців-героїв. 
Пам’ятники-бюсти: 

1958 р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Архітектора Альошина 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3009-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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1062 Пам’ятник-бюст М. 
Островському 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Архітектора Альошина 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3009/1-
Ха 

1063 Пам’ятник-бюст З. 
Космодем’янській 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Архітектора Альошина 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3009/2-
Ха 

1064 Пам’ятник-бюст О. 
Кошовому 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Архітектора Альошина 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3009/3-
Ха 

1065 Пам’ятник-бюст О. 
Матросову 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Архітектора Альошина 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3009/4-
Ха 

1066 Пам’ятник-бюст І. 
Минайленку 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Архітектора Альошина 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3009/5-
Ха 

1067 Пам’ятник-бюст О. 
Зубарєву 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Архітектора Альошина 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3009/6-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1068 Пам’ятник-бюст Г. 
Нікітіній 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Архітектора Альошина 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3009/7-
Ха 

1069 Пам’ятник-бюст О. 
Убийвовк 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Архітектора Альошина 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3009/8-
Ха 

1070 Будинок, у якому жив 
академік Д. І. Багалій 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Багалія, 
9  (кол. Фрунзе)                                    
50.000943 Пн  36.247045 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3010-Ха 

1071 Братська могила 1943р.    
1945р.     
1975р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Біблика, 
38 (кол. Другої П’ятирічки)              
Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)                 
49.943729 Пн 36.381708 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 

3011-Ха 

1072 Українсько-Польський 
меморіал 

1 991р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, 
Бєлгородське шосе, Лісопарк,6-й 
кварт. Київський р-н                               
50.080388 Пн  36.261985 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3012-Ха 

1073 Братська могила     1941-1945 рр., 
23.08.1944р., 
09.05.1961р., 
1977р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, 
Бєлгородське шосе, Лісопарк, кв. 61. 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський).  Координати 

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 

3013-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 
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№ 

1074 Братська могила   1941-1945 рр., 
23.08.1944р., 
09.05.1961р., 
1977р. 

центру пам’ятки (система координат 
WGS 84):                              
50°02,2943' Пн  36°15,8616' Сх 

14.01.2021 № 10 3014-Ха 

1075 Братська могила воїнів 
і жертв нацизму  

1941-1945 рр. 
23.08. 1944 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, 
Бєлгородське шосе, Лісопарк, кв.60 
Сокольники  Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                           
50.037516 Пн  36.257597 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 

3015-Ха 

1076 Братська могила воїнів 
і жертв нацизму  

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, 
Бєлгородське шосе, Лісопарк, кв.60 
Сокольники  Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                   
50.037581 Пн  36.257557 Сх 

3016-Ха 

1077 Могила невідомого 
радянського льотчика, 
який загинув у бою з 
німецько-
нацистськими 
загарбниками 

1 941р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, 
Бєлгородське шосе, Лісопарк, 250 м 
від табору «Лісова казка» 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                           
50.056409 Пн  36.254180 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3017-Ха 

1078 Місце маївки 1900 року  1900 р., 
пам`ятка знак 
– 1970 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Велика 
Панасівська (кол. Котлова), стадіон 
«Локомотив» Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                                     
49.999692 Пн  36.205198 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3018-Ха 

1079 Пам’ятник робітникам 
вагоноремонтного 
заводу  

1941-1945 рр. 
1967 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Велика 
Панасівська, 89 (кол. Котлова) на 
території ХВРЗ Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                                  
50.000016 Пн  36.202113 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 

3019-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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1080 Пам’ятник робітникам 
електроапаратного 
заводу, які загинули в 
роки Другої світової 
війни 

1941-1945 рр. 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Велика 
Панасівська, 106 (кол. Котлова)      
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                                           
50.002067 Пн  36.204312 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3020-Ха 

1081 Меморіальна дошка на 
будинку, у якому з 1906 
по 1930 р. жила 
К. І. Шульженко 

1906-1930 рр. 
1997 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Володимирська, 45, пом. 5 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                           49.973314 
Пн  36.221728 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3021-Ха 

1082 Меморіальне 
кладовище 

1943р.  1955р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Гагаріна, 
187, 5-е міське кладовище         
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський) 

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 

3022-Ха 

1083 Могила Героя 
Радянського Союзу 
М. М. Геращенка 

1 972р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Гагаріна, 
187, 5-е міське кладовище         
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3023-Ха 

1084 Могила Героя 
Радянського Союзу 
В. Й. Данька 

1 988р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Гагаріна, 
187, 5-е міське кладовище        
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3024-Ха 

1085 Могила Героя 
Радянського Союзу 
І. О. Домбровського 

1 974р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Гагаріна, 
187, 5-е міське кладовище       
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3025-Ха 
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1086 Могила Героя 
Радянського Союзу 
О. І. Казакова 

1 961р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Гагаріна, 
187, 5-е міське кладовище       
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3026-Ха 

1087 Могила Героя 
Радянського Союзу 
Т. А. Кучеряби 

1 978р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Гагаріна, 
187, 5-е міське кладовище         
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3027-Ха 

1088 Могила Героя 
Радянського Союзу 
П. М. Ніконорова 

1 983р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Гагаріна, 
187, 5-е міське кладовище 
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3028-Ха 

1089 Могила Героя 
Радянського Союзу 
М. Д. Шаповалова 

1 985р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Гагаріна, 
187, 5-е міське кладовище      
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3029-Ха 

1090 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу 
О.Г. Зубарєву 

1 966р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Генерала Момота, 8  (кол.Третього 
Інтернаціоналу) Індустріальний р-н  
(кол. Орджонікідзевський)                        
49.947005 Пн  36.368477 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3030-Ха 

1091 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр. 
1965 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Генерала Удовиченка (кол. Паризької 
Комуни) (Велика Данилівка) 
Київський р-н                             
50.045486 Пн  36.326476 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 

3031-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1092 Могила сержанта 
О. Д. Носіченка  

1901–1943рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Гетьманська (кол. Василевської 
Ванди) сел. Жихор. Основ'янський р-
н (кол. Червонозаводський)                  
49.912435 Пн  36.214113 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 

3032-Ха 

1093 Будинок, в якому 
працював і проживав 
Гіршман Л. Л. з 
родиною 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Гіршмана, 5, літ. «А-4».  
50.001195 Пн,  36.236172 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3033-Ха 

1094 Будинок, в якому з 1945 
по 1962 р. жив 
І. О. Мар’яненко 

1935р., 1945-
1962 рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Гіршмана, 19 Київський р-н               
50.000057 Пн  36.241928 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.04.1987 № 183              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3034-Ха 

1095 Меморіальна дошка на 
будинку 
офтальмологічної 
лікарні 
ім. Л. Л. Гіршмана 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. О. 
Гончара, 5 Київський р-н                      
50.011635 Пн  36.245506 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3035-Ха 

1096 Будинок, у якому 
працювали Вальтер А. 
К., Ландау Л. Д., 
Лейпунський В. І. 
Синельников К. Д. – 
видатні радянські 
фізики 

1 930р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Гуданова, 13 Київський р-н                                      
50.003109 Пн  36.251568 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3036-Ха 

1097 Братська могила жертв 
нацизму 

кол. охор. № 
7: 1941-1945 
рр.    Серпень 
1944 р.   кол. 
охор. № 8: 
1941-1945 рр.     
Травень 1965 
р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Данилевського, 4 (Трінклера, 5, 
Культури, 5), на території Військово-
медичного клінічного центру 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                                 
50.009694 Пн   36.235700 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 

3037-Ха               



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1098 Пам’ятник радянським 
воїнам-визволителям 

1 981р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 23 
Серпня     Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)       Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°2.093' Пн. 
036°13.272'Сх.                                

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328                                     
наказ Мінкультури від 14.08.13 № 757. 

1816-Ха 

1099 Могила сержанта 
Героя Радянського 
Союзу В.М. Бордунова 

1920–
1976 рр., 1977 
р., 1983 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. А. 
Добродецького, 40 а, 8-е міське 
кладовище, 15 квартал, 15 ряд                      
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури  від 15.02.2012 
№ 108 

1986-Ха 

1100 Могила полковника, 
Героя Радянського 
Союзу В.М. Косова 

1904–
1979 рр., 1980 
р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
А. Добродецького, 40 а, 8-е міське 
кладовище, 15 квартал, 10 ряд                      
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури  від 15.02.2012 
№ 108 

1987-Ха 

1101 Могила Героя 
Радянського Союзу 
А.В. Петрова 

1909–1988 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. А. 
Добродецького, 40 а, 8-е міське 
кладовище, 21 квартал 
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури  від 15.02.2012 
№ 108 

2394-Ха 

1102 Могила Героя 
Радянського Союзу 
М.П. Титова 

1908–
1989 рр., 
1990р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. А. 
Добродецького, 40 а, 8-е міське 
кладовище, 15 квартал, 11 ряд                      
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури  від 15.02.2012 
№ 108 

2485-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1103 Братська могила  1941 – 
1945 рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
А. Добродецького, 40 а, 8-е міське 
кладовище Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                                      
50.013494 Пн  36.165764 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 

3038/1-
Ха 

1104 Могила невідомого 
воїна  

1941–1945 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
А. Добродецького, 40 а, 8-е міське 
кладовище Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)   

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 

3038/2-
Ха 

1105 Могила рядового 
Землянського  

1941–1945 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
А. Добродецького, 40 а, 8-е міське 
кладовище Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)   

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 

3038/3-
Ха 

1106 Братська могила  1918 р. 1968 
р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Доватора, 3. Новоселівське 
кладовище № 7       Новобаварський 
р-н (кол.     Жовтневий) 

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 

3039-Ха 

1107 Меморіальний 
комплекс на честь 
загиблих воїнів-
визволителів   

1943-1944рр. 
1965р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, Другий 
Деповський пров. Основ'янський р-н 
(кол. Червонозаводський)                               
49.935174 Пн  36.252855 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 

3040-Ха 

1108 Пам’ятний знак 
робітникам ХарТЕЦ-3, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945рр., 
1965р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Енергетична, 3 Немишлянський р-н 
(кол. Фрунзенський)  49.967990 Пн  
36.299464 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3041-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1109 Пам’ятник 
міліціонерам, які 
загинули в мирний час 
при виконанні 
службового обов’язку 

1 995р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Жон 
Мироносиць, 13  
(кол.Раднаркомівська)   Київський р-
н                                     49.999133 Пн  
36.239315 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3042-Ха 

1110 Могила професора 
О. І. Мєщанинова 

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Золочівська, кладовище №6 
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3043-Ха 

1111 Пам’ятник робітникам 
коксохімічного заводу, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр., 
1970р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, Карачівське 
шосе, 44  Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)            49.949615 Пн  
36.203647 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3044-Ха 

1112 Місце розправи 
гітлерівців над воїнами 
і партизанами 

1941-1943рр., 
1948р., 
1967р., 2010р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, Карачівське 
шосе, 113   Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                                      
49.926506 Пн  36.187066 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 

3045-Ха 

1113 Пам’ятник Квітці-
Основ’яненку 

1 993р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Квітки-
Основ’яненка Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                  
49.988791 Пн  36.231354 Сх                

пам’ятка історії, 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3046-Ха 

1114 Пам’ятник викладачам 
і студентам 
політехнічного 
інституту  

1941- 1945 рр.  
1968р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Кирпичова, 21 (кол. Фрунзе)   або 
Мистецтв, 16 (кол.Червонопрапорна) 
Київський р-н На території НТУ 
«ХПІ»                                               
49.996967 Пн  36.249014 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 

3047-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1115 Пам’ятник робітникам 
канатного заводу, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр., 
1975р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Китаєнка, 1, на території канатного 
заводу Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                                                       
49.952090 Пн  36.169294 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3048-Ха 

1116 Пам’ятник двічі Герою 
Соціалістичної Праці 
М. О. Тихонову 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Клочківська, 1 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)              
49.990798 Пн  36.227047 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3049-Ха 

1117 Братська могила  1941 р., 
1943р. 1971р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Клочківська, 335 9-е міське 
кладовище Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)    

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 

3050-Ха 

1118 Братська могила жертв 
нацизму 

1943 р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Клочківська, 335 9-е міське 
кладовище Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)    

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3051-Ха 

1119 Могила письменника 
Р. М. Брусиловського 

1 971р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Клочківська, 335 9-е міське 
кладовище Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)    

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3052-Ха 

1120 Могила поета 
І. О. Виргана 

1975р. 1978р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Клочківська, 335 9-е міське 
кладовище Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)    

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3053-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1121 Могила письменника 
Д.К. Вишневського 

1977р. 1978р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Клочківська, 335 9-е міське 
кладовище Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)    

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3054-Ха 

1122 Могила Героя 
Радянського Союзу 
Г. С. Іванищева 

1 968р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Клочківська, 335 9-е міське 
кладовище Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)    

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3055-Ха 

1123 Могила поета 
І. І. Мірошникова 

1 989р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Клочківська, 335 9-е міське 
кладовище Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)    

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3056-Ха 

1124 Могила письменника 
Д. І. Соколова 

1 975р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Клочківська, 335 9-е міське 
кладовище Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)    

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3057-Ха 

1125 Будинок, де відбувся 
Всеукраїнський з’їзд 
Рад, який проголосив 
Україну Радянською 
республікою 

1 917р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пл. 
Конституції      Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                    
49.992229 Пн  36.231419 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ МКТ від 03.0202.10 № 58/0/16-
10 (у редакції від 16.06.2011 
№ 453/0/16-11) 

8680-Ха 

1126 Пам’ятник М. І. 
Кошкіну, одному із 
засновників 
легендарного танка Т-
34 

1898-1940рр., 
1985р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, ріг вулиць 
Кошкіна і Плеханівської, 149     
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський)                                    
49.975063 Пн  36.287405 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3058-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1127 Меморіальна дошка на 
будинку, у якому з 1947 
по 1988 рр. жив 
композитор В. Т. 
Борисов 

1947-1988 рр. 
м.д. – 1996 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 3   Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                        
50.010497 Пн  36.238350 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3059-Ха 

1128 Будинок, у якому з 1935 
по 1948 рік жив 
український 
радянський художник і 
педагог С. М. Прохоров 

Побуд. –1933 
р. 1935-1948 
рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 16 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                       
50.011848 Пн  36.236011 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 

3060-Ха 

  Алея героїв-
молодогвардійців – 8 
пам'ятників-бюстів: 

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 22 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)              
50.012397 Пн  36.234396 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3061-Ха 

1129 Пам’ятник-бюст Ф. П. 
Лютикову 

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 22 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                    
50.012397 Пн  36.234396 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3061/1-
Ха 

1130 Пам’ятник-бюст 
В. Трет'якевичу 

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 22 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                
50.012397 Пн  36.234396 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3061/2-
Ха 

1131 Пам’ятник-бюст 
І. Земнухову 

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 22 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                  
50.012397 Пн  36.234396 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3061/3-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1132 Пам’ятник-бюст У. 
Громовій 

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 22 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                
50.012397 Пн  36.234396 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3061/4-
Ха 

1133 Пам’ятник-бюст І. 
Туркеничу 

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 22 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)             50.012397 
Пн  36.234396 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3061/5-
Ха 

1134 Пам’ятник-бюст О. 
Кошовому 

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 22 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                   
50.012397 Пн  36.234396 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3061/6-
Ха 

1135 Пам’ятник-бюст Л. 
Шевцовій  

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 22 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                  
50.012397 Пн  36.234396 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3061/7-
Ха 

1136 Пам’ятник-бюст С. 
Тюленіну 

1 965р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Культури, 22 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                    
50.012397 Пн  36.234396 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3061/8-
Ха 

1137 Пам'ятник робітникам 
хутрової фабрики, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Малої 
Любові, 93 (кол.Постишева) 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                                            
49.959617 Пн  36.174615 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3062-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1138 Пам'ятник 
випускникам 
артилерійських 
спецшкіл, загиблим на 
фронтах Другої світової 
війни 

1941-1945 рр.  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пров. 
Малопанасівський, 1 
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                              
49.992653 Пн  36.208491 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3063-Ха 

1139 Пам'ятник Галині 
Нікітіній 

1968р., 1917-
1942рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Мироносицька, 44-46 Київський р-н                               
50.006208 Пн  36.239176 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3064-Ха 

1140 Будинок, у якому з 1912 
по 1965 рр. мешкала 
родина Гризодубових 

Поч. 20 ст., 
1924-1965рр., 
1884-1965рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Мироносицька, 54б Київський р-н                                    
50.007277 Пн  36.240495 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 18.04.1988 № 161               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3065-Ха 

1141 Пам'ятник Герою 
Радянського Союзу 
М. С. Шумілову 

1895-1975рр., 
1982 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Морозова, 20-а Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський)                         
49.951241 Пн  36.280270 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3066-Ха 

1142 Пам'ятник 
Т.Г. Шевченку 

1814-1861рр., 
1967р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Москалівська, 99                   (кол. 
Жовтневої революції)            на 
території заводу ім. Шевченка                      
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                  49.964397 Пн  
36.226569 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3067-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1143 Місце колишньої 
садиби родини Квіток 

ІІ пол. XVІІІ - 
поч. ХІХ ст. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Москалівська                     (кол. 
Жовтневої революції)      парк 
Г. Ф. Квітки              Новобаварський 
р-н (кол.     Жовтневий)                
49.968227 Пн  36.220593 Сх                 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3068-Ха 

1144 Будинок 1-ї чоловічої 
гімназії  

1 814р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Московський, 24 Московський р-н                                     
49.989073 Пн  36.242995 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 18.04.1988 № 161               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3069-Ха 

1145 Будинок Харківського 
електромеханічного 
заводу 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, 
пр. Московський, 199 Московський 
р-н                              49.975270 Пн  
36.296352 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3070-Ха 

1146 Пам'ятник робітникам 
електромеханічного 
заводу  

1941-1945 рр. 
1965 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Московський, 199, на території 
ХЕМЗу Московський р-н  49.974698 
Пн  36.296846 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 

3071-Ха 

1147 Пам'ятник робітникам 
турбінного заводу, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, 
пр. Московський, 199 Турбінний 
завод Немишлянський р-н (кол. 
Фрунзенський)  49.974917 Пн  
36.298992 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3072-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1148 Пам'ятний знак 
випускникам СШ № 
72, загиблим на 
фронтах Другої світової 
війни 

1941-1945 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Московський, 246 Немишлянський р-
н  
(кол. Фрунзенський)   
49.957864 Пн  36.354774 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3073-Ха 

1149 Пам’ятний знак 
тракторозаводцям, які 
загинули на фронтах 
Другої світової війни 

1 985р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Московський, 275 Індустріальний р-н  
(кол. Орджонікідзевський)                    
49.955451 Пн  36.372997 Сх 

пам’ятка історії, 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3074-Ха 

1150 Пам'ятник робітникам 
верстатобудівного 
заводу  

1941-1945 рр. 
1968р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Московський, 277 на території 
верстатобудівного заводу 
Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)   

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 

3075-Ха 

1151 Братська могила 
радянських воїнів  

1943р., 1944р. 
1965р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Московський, 299 біля заводу 
«Електротяжмаш» Індустріальний р-
н  (кол. Орджонікідзевський)                    
49.946612 Пн  36.400151 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 

3076-Ха 

1152 Будівля «Цирку-театру 
Грікке» 

1905-1906 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, майдан 
Національної Гвардії, 17, літ. "А-4" 
(кол. Міліціонера)     Новобаварський 
р-н                                    49.986235 Пн  
36.211002 Сх 

пам`ятка історії, 
архітектури 

місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 14.08.2013 № 
757 

8803-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1153  Будинок, у якому в 
1936-1942 рр. жив 
український 
радянський художник 
М. Г. Бурачек 

Побуд. у 1932 
р. 1936-1942 
рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Незалежності, 7  (кол. Правди) 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                            
50.008546 Пн  36.227889 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 

3077-Ха 

1154 Пам’ятник робітникам 
заводу підйомно-
транспортного 
устаткування, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Ново-
Баварський, 118        (кол. Ілліча) на 
території заводу підйомно-
транспортного устаткування                       
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3078-Ха 

1155 Пам’ятник робітникам 
жиркомбінату, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. Ново-
Баварський, 120        (кол. Ілліча)                      
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3079-Ха 

1156 Пам'ятник робітникам 
паровозних майстерень 
– учасникам 
першотравневої 
демонстрації 1900 р  

1900р. 1967р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Озерянська, 106 (кол.Муранова) 
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                                            
49.995748 Пн  36.199825 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 

3080-Ха 

1157 Пам'ятник робітникам 
заводу 
«Електромашина», які 
загинули в роки Другої 
світової війни 

1941-1945 рр. 
1973 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Озерянська, 106 (кол.Муранова)  
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                                               
49.995743 Пн  36.199769 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3081-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1158 Місце сумісної 
демонстрації 
робітників і солдат в 
листопаді 1905 року 

1 905р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пл. 
Павлівська      Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                    
49.987342 Пн  36.228747 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3082-Ха 

1159 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1943 рр. 
1965 р., 
1994р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, ріг вулиць 
Пастера і Крушельницького (кол. 
Червонопартизанська) 
Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)                        
49.932840 Пн  36.376441 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 

3083-Ха 

1160 Могила невідомого 
радянського танкіста, 
який загинув у бою з 
нацистськими 
загарбниками 

1 943р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пр. 
Перемоги, 68-д Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                      
50.072356 Пн  36.222696 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3084-Ха 

1161 Пам’ятник-бюст 
В. О. Малишеву 

1 959р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Плеханівська, 126 на території заводу 
ім. Малишева Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський)                                                    
49.974982 Пн   36.284111 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3085-Ха 

1162 Пам'ятник Герою 
Радянського Союзу Г. 
І. Ковтуну та його 
однополчанам-
десантникам 

1 970р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Плеханівська, 126 на території заводу 
ім. Малишева Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський)                                                
49.965170 Пн  36.282113 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 

3086-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 
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№ 

1163 Пам'ятник робітникам 
заводу ім. Малишева, 
які загинули в роки 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. 
1976 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Плеханівська, 126 на території заводу 
ім. Малишева Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський)                                
49.971581 Пн  36.281458 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3087-Ха 

1164 Пам'ятник-бюст 
М.О. Островському 

1 968р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Плеханівська, 151, біля школи № 94        
Слобідський р-н (кол. 
Комінтернівський)                                        
49.975098 Пн  36.288113 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3088-Ха 

1165 Пам’ятник-бюст М.М. 
Коцюбинському 

1 957р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, площа Поезії 
Київський р-н                                  
49.995516 Пн  36.236322 Сх 

пам’ятка історії, 
монументального 
мистецтва 

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 

3089-Ха 

1166 Будинок «Харківського 
театру для дітей та 
юнацтва» 

1 835р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Полтавський шлях, 18 
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                                           
49.988266 Пн  36.222278 Сх 

пам`ятка 
архітектури та  
містобудування, 
історії 

місцевого 
значення 

наказ МКТ від 13.07.2009 № 521/0/16-
09 

8672-Ха 

1167 Пам’ятник 
«Вогнеборець»  

1 990р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Полтавський шлях, 50 
Холодногірський р-н 
(кол.Ленінський)                                         
49.988280 Пн  36.210755 Сх 

пам’ятка історії, 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3090-Ха 

1168 Будинок, у якому жив 
О.О. Потебня, 
український вчений, 
мовознавець 

1870-1891 рр., 
1835-1891 рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Потебні, 
4 Київський р-н                                   
49.993864 Пн  36.239192 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3091-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1169 Пам’ятник М. О. 
Скрипнику 

1 968р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 34       Київський р-н                           
49.996574 Пн  36.238714 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3092-Ха 

1170 Будинок, у якому з 1871 
по 1931 р. жив 
І. І. Слатін 

1871-1931 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 55       Київський р-н                                  
50.001057 Пн  36.243955 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3093-Ха 

1171 Пам'ятник викладачам 
і студентам 
юридичного інституту 

1941-1945 рр. 
1970 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 77       Київський р-н                                      
50.004939 Пн  36.246986 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 

3094-Ха 

  Комплекс пам’яток 
«Місце поховання та 
вшанування пам’яті 
жертв голодомору 
1932–1933 рр. та місце 
вшанування пам’яті 
борців за волю 
України» 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 79/1 - Алчевських, 50 А, 
Молодіжний парк  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ МКТ від 24.09.2008 
№ 1001/0/16-08 

2652-Хк 

1172 Місце поховання жертв 
голодомору 1932-1933 
рр. з пам’ятним 
хрестом 

1932-1933 рр.,      
1989р.     

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 79/1 - Алчевських, 50 А, 
Молодіжний парк                                 
50.008242 Пн  36.248494 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ МКТ від 24.09.2008 
№ 1001/0/16-08 

2652/1-
Хк 

1173 Пам'ятний знак УПА 1 992р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 79/1 - Алчевських, 50 А, 
Молодіжний парк                               
50.008084 Пн  36.247694 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ МКТ від 24.09.2008 
№ 1001/0/16-08 

2652/2-
Хк 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1174 Пам'ятний знак В. М. 
Еллану-Блакитному 

1894-1925рр., 
1994р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 87 Молодіжний парк 
кол. 1-е міське кладовище Київський 
р-н                                      50.008480 
Пн  36.249079 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3095-Ха 

1175 Пам'ятний знак 
українському 
письменнику М. 
Хвильовому 

1893-1933рр., 
1988р., 1994р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 87 Молодіжний парк 
кол. 1-е міське кладовище Київський 
р-н                                    50.008608 Пн  
36.248580 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3096-Ха 

1176 Братська могила жертв 
революції 1905 року 

жовтень і 
грудень 1905 
р. 1970-ті рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 87 Молодіжний парк 
кол. 1-е міське кладовище Київський 
р-н                                50.009973 Пн  
36.251374 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3097-Ха 

1177 Братська могила 
радянських воїнів, які 
загинули при 
виконанні державного 
завдання у 1946 р. 

1946р. 1979р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 87 Молодіжний парк 
кол. 1-е міське кладовище Київський 
р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3098-Ха 

1178 Могила генерал-
полковника артилерії  
Г. С. Зашихіна. 

1898-1950рр., 
1950р. 1951р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 87 Молодіжний парк 
кол. 1-е міське кладовище Київський 
р-н                                                   
50.007949 Пн  36.249980 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3099-Ха 

  2-ге міське кладовище, 
8-й квартал 

1 950р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-ге кладовище, 8-й 
кватрал 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 28.11.2013 №1224 

8827-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1179 Могила заслуженого 
артиста УРСР 
Р.О. Черкашина і його 
дружини артистки 
Ю.Г. Фоміної 

1906 – 1993 
рр.  1907 – 
1997 рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-ге кладовище, 8-й 
кватрал, 24 ряд, 1032-а могила 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 28.11.2013 №1224 

8827/1-
Ха 

1180 Могила композитора 
М.В. Кармінського 

30.01.1930–
19.10. 
1995 рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-ге кладовище, 8-й 
кватрал, 24 ряд, 1018-а могила. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 28.11.2013 №1224 

8827/2-
Ха 

1181 Комплекс пам’яток: 
військовий меморіал 
(меморіальне 
кладовище) і братська 
могила військових 
льотчиків кол. 24-ї 
авіаескадрильї ім. 
Ілліча       

1920-1925рр., 
1941-1945рр., 
1943р., 
1948р., 1950р. 
1968р., 1970-і 
рр., 1980р., 
1984р. 1989-
2011рр. 

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  (для 
колишнього охор. № 54)                   
рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 23.05.1983 № 328 (для 
колишнього охор. № 1790)                   
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3100-Ха 

1182 Меморіальне 
кладовище  

1941-1945 рр. 
1943р. 

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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3101-Ха 

  Комплекс поховань на 
Другому міському 
кладовищі 

1950 м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-ге кладовище 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 28.01.2014 № 42 

2380-Ха 

1183 Могила письменника 
В.Т. Бондаря 

1969р. 1970р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-ге кладовище, 4-й 
квартал, 1 ряд, 31-а могила 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 28.01.2014 № 42 

2380/1-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1184 Братська могила 
радянських воїнів, 
загиблих в боях в 1943 
році 

1941-1945 рр. 
1943р. 

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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3103-Ха 

1185 Могила Героя 
Радянського Союзу 
Д. Б. Алфімова 

1 961р. 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 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3104-Ха 

1186 Могила народного 
артиста СРСР 
Д. С. Антоновича 

1882-1975рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, 3-й ряд, 138-а могила, 
Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.04.1987 № 183              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3105-Ха 

1187 Могила академіка АН 
УРСР В. І. Атрощенка 

1 991р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3106-Ха 

1188 Могила Героя 
Радянського Союзу 
Е. Б. Ахсарова 

1 943р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3107-Ха 

1189 Могила письменника 
І. А. Багмута 

1 975р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3108-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 
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№ 

1190 Могила маршала 
артилерії 
Ю. П. Бажанова 

1 975р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3109-Ха 

1191 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
академіка АН УРСР 
М. П. Барабашова 

1 971р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3110-Ха 

1192 Могила Героя 
Радянського Союзу 
генерал-майора 
І. В. Бастєєва 

1 951р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3111-Ха 

1193 Могила Героя 
Радянського Союзу 
О. С. Беликова 

1982р.   
1985р. 

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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3112-Ха 

1194 Могила народного 
артиста СРСР 
Є. В. Бондаренка 

1 977р. 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 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3113-Ха 

1195 Могила Бондаренка 
М.Л., Героя 
Соціалістичної Праці 

1897-1959 рр., 
1961 р. 

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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3114-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1196 Могила Бокаріуса М. 
С., судового медика і 
криміналіста 

1869-1931рр. 
1932р. 

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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3115-Ха 

1197 Могила народного 
артиста УРСР І. Л. 
Бронзова-Єгорова 

1 963р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3116-Ха 

1198 Могила члена-
кореспондента АН 
УРСР Е. С. Боровика 

1 966р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3117-Ха 

1199 Могила Героя 
Радянського Союзу 
П. С. Бублія 

1 997р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3118-Ха 

1200 Могила Буланкіна І. 
М., академіка АН 
УРСР 

1901-1960 рр., 
1962 р. 

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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3119-Ха 

1201 Могила Героя 
Радянського Союзу 
О. К. Бурака 

1 993р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3120-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1202 Могила академіка АН 
УРСР А. К. Вальтера 

1 965р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3121-Ха 

1203 Могила професора 
М. О. Валяшка 

1871-1955 рр., 
1987 р. 

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 № 13 від 12.01.1981 р. 

3122-Ха 

1204 Могила В.Ф. 
Варецької, заслуженої 
артистки України 

1 981р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3123-Ха 

1205 Могила командира 183-
ї Харківської 
стрілецької дивізії, 
генерал-майора Л. В. 
Василевського 

1 978р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3124-Ха 

1206 Могила академіка НАН 
України 
Л. П. Васильченка 

1 995р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3125-Ха 

1207 Могила академіка АН 
УРСР Б. І. Вєркіна 

1 990р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3126-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1208 Могила голови 
Харківського 
міськвиконкому Г. Є. 
Власенка 

1 989р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3127-Ха 

1209 Могила народного 
артиста УРСР 
О. М. Воліна 

1 975р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3128-Ха 

1210 Могила О. П. 
Воронович, народної 
артистки СРСР 

1898-1985 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3129-Ха 

1211 Могила Героя 
Радянського Союзу 
О. Г. Воронька 

1 997р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3130-Ха 

1212 Могила композитора 
П. Д. Гайдамаки 

1 981р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3131-Ха 

1213 Могила генерал-
лейтенанта 
М. Г. Гібадулова 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3132-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1214 Могила професора Л. 
Л. Гіршмана 

1 921р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3133-Ха 

1215 Могила академіка 
ВАСГНІЛ 
І. М. Гладенка 

1 991р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3134-Ха 

1216 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
В. М. Глазкова 

1 969р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3135-Ха 

1217 Могила письменника 
К. О. Гордієнка 

1 993р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3136-Ха 

1218 Могила Героя 
Радянського Союзу 
Е. Д. Готліба 

1 991р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3137-Ха 

1219 Могила заслуженого 
діяча мистецтв УРСР 
В. М. Греченка 

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

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3138-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1220 Могила 
авіаконструктора і 
льотчика 
С. В. Гризодубова 

1 965р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3139-Ха 

1221 Могила професора 
О. В. Гурова 

1 921р. 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 № 13 від 12.01.1981 р. 

3140-Ха 

1222 Могила академіка 
ВАСГНІЛ 
Й. А. Даниленка 

1 980р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3141-Ха 

1223 Могила Даниленка 
К.І., Героя 
Соціалістичної Праці 

1912-1957 р., 
1959 р. 

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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3142-Ха 

1224 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
Д. П. Двохіменного 

1 992р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3143-Ха 

1225 Могила Героя 
Радянського Союзу 
М. Ф. Денчика 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3144-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1226 Могила Деркача В. С., 
члена-кореспондента 
АМН СРСР 

1894-1975 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3145-Ха 

1227 Могила Героя 
Радянського Союзу 
А. В. Добродецького 

1 943р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3146-Ха 

1228 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
В. Д. Дрокіна 

1 980р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3147-Ха 

1229 Могила Дубовика Л. 
Ф., народного артиста 
України 

1902-1952 рр., 
1954 р. 

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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3148-Ха 

1230 Могила Героя 
Радянського Союзу 
В. І. Зайцева 

1982р. 1984р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3149-Ха 

1231 Могила Героя 
Радянського Союзу І. 
П. Зарубіна 

1982р. 1985р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3150-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1232 Могила члена-
кореспондента АН 
УРСР А. І. Звягіна 

1 991р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3151-Ха 

1233 Могила Героя 
Радянського Союзу 
І. Ф. Зибіна 

1 997р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3152-Ха 

1234 Могила академіка АН 
УРСР В. Є. Іванова 

1 980р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3153-Ха 

1235 Могила голови 
Верховної Ради УРСР 
В. А. Івашка 

1 994р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3154-Ха 

1236 Могила члена-
кореспондента АН 
УРСР М. А. Ізмайлова 

1 961р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3155-Ха 

1237 Могила Героя 
Радянського Союзу 
В. В. Ісаєва 

  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 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3156-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1238 Могила члена-
кореспондента АН 
УРСР Е. А. Канера 

1 986р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3157-Ха 

1239 Могила Героя 
Радянського Союзу 
В. Є. Канського 

1 993р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3158-Ха 

1240 Могила члена-кор. АН 
УРСР П. П. Карпухіна 

1974р. 1976р. 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 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3159-Ха 

1241 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
І. Л. Коваля 

1 958р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3160-Ха 

1242 Могила народного 
артиста України 
М. Ф. Кононенка 

1900-1965рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3161-Ха 

1243 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
генерал-майора 
П. І. Коршунова 

1 987р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3162-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1244 Могила поета 
Б. І. Котлярова 

1989р. 1990р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3163-Ха 

1245 Могила О. Г. Крамова, 
народного артиста 
СРСР  

1885-1951 рр., 
1953 р. 

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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3164-Ха 

1246 Родинне поховання: 
могила народних 
артистів України 
Козаченка Г.Я. та 
Криницької Л.А. 

для 
колишнього 
охор. № 2470 
(Криницької 
Л.А.): 1966 р.     
для 
колишнього 
охор. № 2468 
(Г. 
Я. Козаченка): 
1970 р. 

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

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3165-Ха 

1247 Могила Героя 
Радянського Союзу 
О. М. Ксинкіна 

  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 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3166-Ха 

1248 Могила академіка АН 
УРСР М. М. Кулешова 

1 968р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3167-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1249 Могила Героя 
Радянського Союзу К. 
М. Курячого 

1 943р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3168-Ха 

1250 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
М. П. Кутєпова 

1 951р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3169-Ха 

1251 Могила Героя 
Радянського Союзу 
І. І. Лаврика 

1 993р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3170-Ха 

1252 Могила композитора 
А. Д. Лебединця 

1979р. 1981р. 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 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3171-Ха 

1253 Могила Левицької А. 
З., народної артистки 
України 

1898-1955 рр., 
1956 р. 

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              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3172-Ха 

1254 Могила професора 
архітектури 
О. В. Линецького 

1 953р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3173-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1255 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
М. С. Личагіна 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3174-Ха 

1256 Могила І. С. Любича-
Любушкіна, народного 
артиста УРСР 

1899-1981 рр., 
1982 р. 

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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3175-Ха 

1257 Могила Героя 
Радянського Союзу В. 
М. Майстренка 

1982р. 1985р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3176-Ха 

1258 Могила Героя 
Радянського Союзу А. 
Б. Манукяна 

1981р. 1985р.   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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3177-Ха 

1259 Могила народного 
артиста СРСР 
І.О. Мар’яненка  

1 962р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3178-Ха 

1260 Могила голови 
Харківської обласної 
Ради народних 
депутатів, голови 
Харківської 
облдержадміністрації 
О. С. Масельського 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3179-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1261 Могила члена-
кореспондента АН 
УРСР В. П. Маслова 

1 987р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3180-Ха 

1262 Могила Героя 
Радянського Союзу І. 
С. Мельникова 

1981р. 1983р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3181-Ха 

1263 Могила члена-кор. 
АМН УРСР І. Й. 
Меркулова 

1981 р. 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 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3182-Ха 

1264 Могила двічі Героя 
Соціалістичної Праці 
О. О. Морозова 

1 979р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3183-Ха 

1265 Могила письменника І. 
Л. Муратова 

1 973р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3184-Ха 

1266 Могила Нагорного О. 
В., члена-
кореспондента АН 
УРСР 

1887-1953 рр. 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 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3185-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1267 Могила Героя 
Радянського Союзу М. 
О. Найдьонова 

1 993р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3186-Ха 

1268 Могила композитора В. 
М. Нахабіна 

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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3187-Ха 

1269 Могила Героя 
Радянського Союзу П. 
Ф. Ніколенка 

1 983р. 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 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3188-Ха 

1270 Могила члена-кор. 
АМН СРСР М. П. 
Новаченка 

1 966р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3189-Ха 

1271 Могила Героя 
Радянського Союзу П. 
Є. Огнєва 

1 987р. 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               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3190-Ха 

1272 Могила Героя 
Радянського Союзу А. 
М. Павловського 

1 983р. 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 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3191-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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1273 Могила Героя 
Радянського Союзу Р. 
С. Павловського 

1989р. 1990р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3192-Ха 

1274 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
О. П. Палехи 

1 956р. 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 12.01.1981 № 13                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3193-Ха 

1275 Могила академіка НАН 
України А. М. 
Підгорного 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3194-Ха 

1276 Могила Героя 
Радянського Союзу О. 
П. Поддубного 

  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              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3195-Ха 

1277 Могила члена-
кореспондента АН 
УРСР І. М. Полякова 

1 976р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3196-Ха 

1278 Могила Героя 
Радянського Союзу С. 
І. Полянського 

1 943р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3197-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1279 Могила академіка АН 
УРСР Г. Ф. Проскури 

1 958р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3198-Ха 

1280 Могила художника С. 
М. Прохорова 

1 948р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3199-Ха 

1281 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
П. Є. Саблєва 

1 975р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3200-Ха 

1282 Могила професора, 
ректора ХНУБА В. П. 
Сачка 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3201-Ха 

1283 Могила академіка 
Інженерної академії 
України В. В. 
Свиридова 

1 994р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3202-Ха 

1284 Могила Героя 
Радянського Союзу В. 
С. Свирчевського 

  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 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3203-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1285 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
М. Ф. Семка 

1 979р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3204-Ха 

1286 Могила Сердюка О. І., 
народного артиста 
СРСР 

1900-1988 рр., 
1989р. 

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

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3205-Ха 

1287 Могила Героя 
Соціалістичної Праці І. 
О. Сєрікова 

1 979р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3206-Ха 

1288 Могила академіка АН 
УРСР К. Д. 
Синельникова 

1 966р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3207-Ха 

1289 Могила члена-кор. АН 
УРСР М. І. Ситенка 

1 940р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3208-Ха 

1290 Могила Героя 
Радянського Союзу В. 
Є. Ситникова 

1 991р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3209-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1291 Могила Слуцкіна А. О., 
академіка АН України 

1891-1950 р., 
1951 р. 

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

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3210-Ха 

1292 Могила Героя 
Радянського Союзу М. 
І. Смільського 

1 990р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3211-Ха 

1293 Могила Соболєва Д. 
М., професора 

1872-1949 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3212-Ха 

1294 Могила Героя 
Радянського Союзу М. 
О. Соболєва 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3213-Ха 

1295 Могила Соколовського 
О. Н., академіка АН 
України 

1884-1959 р., 
1961 р. 

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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3214-Ха 

1296 Могила учасника 
повстання на 
броненосці 
«Потьомкін» І. І. 
Старцева 

1 956р. 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               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3215-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1297 Могила Страхова Т. Д., 
члена члена-
кореспондента АН 
України 

1890-1960 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3216-Ха 

1298 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
П. С. Стрелецького 

1 975р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3217-Ха 

1299 Могила Стрєлкова І. І., 
члена-кореспондента 
АН України 

1898-1954 рр., 
1956 р. 

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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3218-Ха 

1300 Могила письменника 
Семена Сумного (С. М. 
Угрюмова) 

1 960р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3219-Ха 

1301 Могила народної 
артистки УРСР Н. В. 
Тамарової 

1 983р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3220-Ха 

1302 Могила Героя 
Радянського Союзу І. 
О. Танкопія 

1 943р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3221-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1303 Могила кавалера 3-х 
орденів Слави О. П. 
Тарана 

1919-1997рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Почесна алея, ряд 4, 
поховання №38, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3222-Ха 

1304 Могила Терещенка М. 
С., народного артиста 
України 

1893-1982 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3223-Ха 

1305 Могила Героя 
Радянського Союзу М. 
І. Тихонова 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3224-Ха 

1306 Могила заслуженого 
професора УРСР М. П. 
Трінклера 

1925р. 1926р. 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           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3225-Ха 

1307 Могила генерал-
полковника М. І. 
Труфанова 

1 982р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3226-Ха 

1308 Могила Героя 
Радянського Союзу М. 
С. Улановського 

1 986р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3227-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1309 Могила члена-
кореспондента АН 
УРСР С. С. 
Уразовського 

1 961р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3228-Ха 

1310 Могила Утєвського А. 
М., члена-
кореспондента АН 
України 

1904-1988 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3229-Ха 

1311 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
Ф. В. Фельберта 

1 969р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3230-Ха 

1312 Могила Героя 
Радянського Союзу П. 
В. Фещенка 

1 992р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3231-Ха 

1313 Могила члена-кор. АН 
УРСР А. П. Філіппова 

1 978р. 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 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3232-Ха 

1314 Могила Хоткевича В. 
Г., члена-
кореспондента АН 
України 

1913-1982 рр., 
1983 р. 

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

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3233-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1315 Могила Героя 
Радянського Союзу С. 
Г. Цупренкова 

1 991р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3234-Ха 

1316 Могила Героя 
Радянського Союзу М. 
Д. Чепура 

1 982р. 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 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3235-Ха 

1317 Могила народного 
артиста СРСР Є. І. 
Червонюка 

1 982р. 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 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3236-Ха 

1318 Могила інженера-
залізничника Ю. Ф. 
Чигиріна 

1935-1962рр. 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              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3237-Ха 

1319 Могила поета Б. О. 
Чичибабіна 

1 994р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3238-Ха 

1320 Могила письменника 
Ю. Ю. Шовкопляса 

1 978р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3239-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1321 Могила Героя 
Радянського Союзу 
генерал-лейтенанта Ф. 
Ф. Штанька 

1 981р. 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 23.05.1983 № 328               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3240-Ха 

1322 Могила письменника 
Л. А. Юхвида 

1968р. 1969р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3241-Ха 

1323 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
О. І. Якуніна. 

1 968р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3242-Ха 

1324 Могила Героя 
Радянського Союзу Ф. 
К. Ярового 

1 992р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 102, 2-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3243-Ха 

  Меморіальне 
кладовище 

  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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244-Ха 

1325 Могила Героя 
Радянського Союзу О. 
К. Барабанова 

1970р. 1976р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/1-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1326 Могила Героя 
Радянського Союзу В. 
В. Батова 

1979р. 1988р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/2-
Ха 

1327 Могила Героя 
Радянського Союзу В. 
С. Батяєва 

1970р. 1972р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/3-
Ха 

1328 Могила Героя 
Радянського Союзу Д. 
Г. Діденка 

1973р. 1975р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/4-
Ха 

1329 Могила Героя 
Радянського Союзу 
генерал-майора М. М. 
Заікіна 

1979р. 1981р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/5-
Ха 

1330 Могила Героя 
Радянського Союзу Г. 
З. Маца 

1 977р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/6-
Ха 

1331 Могила Героя 
Радянського Союзу Р. І. 
Мільнера 

1 979р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/7-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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№ 

1332 Могила Героя 
Радянського Союзу А. 
І. Нефьодова 

1 973р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/8-
Ха 

1333 Могила Героя 
Радянського Союзу І. 
М. Панченка 

1 975р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/9-
Ха 

1334 Могила Героя 
Радянського Союзу М. 
О. Сдобнова 

1 971р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/10-
Ха 

1335 Могила Героя 
Радянського Союзу О. 
І. Сичова 

1 978р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/11-
Ха 

1336 Могила Героя 
Радянського Союзу Ф. 
М. Тюніна 

1 973р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/12-
Ха 

1337 Могила Героя 
Радянського Союзу С. 
А. Хазар’яна 

1 977р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/13-
Ха 
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1338 Могила Героя 
Радянського Союзу Д. 
А. Шелеста 

1 979р. 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 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3244/14-
Ха 

1339 Могила Аверіна В. Г. – 
художника-анімаліста, 
графіка 

1889 – 1946 
рр. 1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25б, ряд 7-й, 
могила № 73, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3245-Ха 

1340 Могила народного 
артиста УРСР П. П. 
Антонова-Дружиніна 

1 985р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3246-Ха 

1341 Могила народного 
артиста України В. А. 
Афанасьєва 

1 987р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3247-Ха 

1342 Могила члена-
кореспондента АН 
УРСР П. І. Верби 

1 988р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3248-Ха 

1343 Могила заслуженої 
артистки УРСР О. І. 
Виноградової 

1 976р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3249-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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1344 Могила Вишинського 
Л. М. – відомого лікаря 

1915 р., 1974 
р., 1980-і рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б, 3-й ряд, могила 
№ 31, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3250-Ха 

1345 Могила засл. артиста 
України М. І. Волкова 

1 971р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3251-Ха 

1346 Могила письменника 
Я. В. Гримайла 

1 984р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3252-Ха 

1347 Могила Долініна О. Є. - 
актора театру 
«Березіль» 

1929р., 1974р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25б, ряд 5-й, 
могила № 47, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3253-Ха 

1348 Могила Зеленіна М.Г. – 
лікаря, засновника 
першого дитячого 
ортопедичного 
диспансеру в м. 
Харкові 

1873-1931 рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 1б, 1-й ряд, могила № 
11, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3254-Ха 



№ 
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1349 Могила Залеського В. 
К. – члена-
кореспондента АН 
УРСР, професора 
Харківського 
університету 

1871-1936 рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б, 4-й ряд, могила 
№ 33, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3255-Ха 

1350 Могила народного 
артиста Узбецької РСР 
О. Г. Івашутича 

1 971р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3256-Ха 

1351 Могила Імшенецького 
В. Г. – академіка 

1832-1892 рр., 
1974 р. 

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

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3257-Ха 

1352 Могила Корнієнка Б. 
М. – відомого 
харківського міського 
архітектора 

1871-1918 рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б, 9-й ряд, могила 
№ 91, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3258-Ха 

1353 Могила заслуженого 
артиста УРСР І. П. 
Костюченка 

1 983р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3259-Ха 

1354 Могила поета О. Ф. 
Кравцова 

1 983р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3260-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1355 Могила Ловцова М. І. – 
відомого архітектора 

1850-1902рр., 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б, 6-й ряд, могила 
№ 60, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3261-Ха 

1356 Могила Міллера Д. П. – 
історика Харківського 
університету 

1913р. 1974р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25 б, 4-й ряд, могила 
№ 9, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3262-Ха 

1357 Могила поета, 
прозаїка, перекладача 
В. О. Мисика 

1 983р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3263-Ха 

1358 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
Г. П. Морозової 

1 987р. 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 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3264-Ха 

1359 Могила В. М. 
Пестовського – 
заслуженого артиста 
РРФСР 

1901-1945 рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б, 6-й ряд, могила 
№ 56, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3265-Ха 

1360 Могила Пилинської К. 
П. – артистки театру 
«Березіль» 

1900-1938 рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б, 2-й ряд, могила 
№ 21, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3266-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1361 Могила Покровського 
В. М. – професора 
архітектори 

1864-1924 рр., 
1974 р. 

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

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3267-Ха 

1362 Могила Попова М. О. – 
заслуженого професора 
Харківського 
університету 

1843-1905 рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б, 3-й ряд, могила 
№ 30, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3268-Ха 

1363 Могила Ракушана Ф. І. 
– засновника першої 
приватної чоловічої 
гімназії у Харкові 

1853-1909 рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б, 3-й ряд, могила 
№ 23, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3269-Ха 

1364 Могила Риндовського 
Г. С. – заслуженого 
професора 
Харківського 
університету 

1814-1898рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 1б, 2-й ряд, могила № 
26, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3270-Ха 

1365 Могила ректора 
Харківського 
фармацевтичного 
інституту Д. П. Сала. 

1 980р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3271-Ха 

1366 Могила народного 
художника УРСР Є. З. 
Трегуба 

1 984р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3272-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1367 Могила поета Р. С. 
Третьякова 

1 996р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3273-Ха 

1368 Могила письменника 
М. Т. Шаповала 

1 982р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3274-Ха 

1369 Могила драматурга А. 
С. Школьника 

1 986р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3275-Ха 

1370 Могила письменника І. 
М. Шутова 

1 878р. 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               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3276-Ха 

  Меморіальне 
кладовище 

  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               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277-Ха 

1371 Могила Александрова 
В.С. – письменника 

1825-1894рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-ге міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25-б, ряд 6-й, могила 
№ 61, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/1-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1372 Могила Алчевського 
І.О. – відомого 
оперного співака 

1917р. 1974р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв 25 б, 1-й ряд, могила 
№ 4, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/2-
Ха 

1373 Могила Алчевської 
Х.О. – української 
поетеси 

1931р. 1974р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв 25 б, 1-й ряд, могила 
№ 6, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/3-
Ха 

1374 Могила Алчевської 
Х.Д. –українського і 
російського педагога 

1917р. 1974р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв 25 б, 1-й ряд, могила 
№ 5, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/4-
Ха 

1375 Могила Багалія Д.І. – 
академіка АН України 

1932р., 1974р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв 25 б, 1-й ряд, могила 
№ 2, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/5-
Ха 

1376 Могила Безперчого 
Д.І.–українського 
живописця 

1825-1913р. 
1974р., 1981р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13- міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25 б, ряд 4-й, 
могила № 39, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/6-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1377 Могила Бузескула В.П. 
– історика античності, 
академіка АН СРСР 

1857-1931р. 
1974р. 

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               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/7-
Ха 

1378 Могила Бурачека М.Г. 
– українського 
живописця, 
заслуженого діяча 
мистецтв УРСР 

1942р. 1974р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, квартал 25б, Київський р-
н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/8-
Ха 

1379 Могила Гордона В.М. – 
українського і 
російського юриста 
цивільного права, 
академіка АН УРСР 

1926р. 1974 р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б , ряд 5-й, могила 
№ 15, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/9-
Ха 

1380 Могила Григор’єва 
С.П. – видатного 
рентгенолога 

1878-1920рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 1 б, ряд 1-й, могила № 
7, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/10-
Ха 

1381 Могила Дєдюліна О.В. 
– видатного вченого і 
одного з фундаторів 
української 
ветеринарної науки 

1866-1924рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-те міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25б, Київський р-
н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/11-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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Охорон. 
№ 

1382 Могила Дремцова С.П. 
– композитора, 
диригента, педагога. 

1867-1937р. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-те міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, 25-Б кв., 8-й ряд, 83-а 
могила, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/12-
Ха 

1383 Могила Є.П. Кадміної – 
відомої акторки, 
співачки 

1853-1881рр., 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, 25-б кв., 6-й ряд, могила 
№ 54, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/13-
Ха 

1384 Могила Коляди М.Т. – 
українського 
композитора і музично-
громадського діяча 

1907-1935рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25 б, ряд 2-й, 
могила № 18, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/14-
Ха 

1385 Могила Копняєва П.П. 
– електротехніка, 
професора ХТІ, 
заслуженого діяча 
науки і техніки УРСР 

1867-1932рр. 
1974р. 

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               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/15-
Ха 

1386 Могила П.О. Левченка 
– художника 

1856-1917 рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв 25 б, 6-й ряд, могила 
№ 58, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/16-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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№ 

1387 Могила Мельникова-
Разведенкова М. Ф. – 
академіка АН УРСР 

1866-1937рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 1б, 1-й ряд, 
могила № 5, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/17-
Ха 

1388 Могила Нікольського 
О.М., академіка АН 
УРСР 

1858-1942 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25 б , ряд 2-й, 
могила № 15, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/18-
Ха 

1389 Могила Остащенко- 
Кудрявцева Б. П. – 
заслуженого діяча 
науки України 

1877-1956рр. 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, кв. 25б, 2-й ряд, могила 
№ 14, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/19-
Ха 

1390 Могила Пільчикова 
М.Д. – відомого фізика 

1857-1908рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, 25-б кв., 4-а алея, 8-й ряд, 
могила № 78, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/20-
Ха 

1391 Могила Редіна Є.К. – 
історика, 
мистецтвознавця, 
археолога, професора 

1863-1909рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, 25-Б кв., 5-й ряд, 45-а 
могила Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/21-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
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№ 

1392 Могила Рубашкіна В.Я. 
– професора, вченого-
гістолога, доктора 
медичних наук 

1876-1932рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25 б, ряд 1-й, 
могила № 7, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/22-
Ха 

1393 Могила Синельникова 
М.М. – народного 
артиста УРСР 

1855-1939рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, 1-Б кв., 1-й ряд, 12-а 
могила, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/23-
Ха 

1394 Могила Синцова Д.М. 
– академіка АН УРСР, 
заслуженого діяча 
науки УРСР, доктора 
фізико-математичних 
наук 

1867-1946рр., 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, 1-Б кв., 1-й ряд, 14-а 
могила, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/24-
Ха 

1395 Могила Слатіна І.І. – 
диригента та музично-
громадського діяча 

1845-1931рр., 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25б, 4-й ряд, 
могила № 35, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/25-
Ха 

1396 Могила Соленика К.Т. 
– видатного 
українського актора 

1811-1851рр. 
1974р. 

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               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/26-
Ха 
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з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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1397 Могила Сумцова М.Ф. 
– академіка АН УРСР 

1854-1922рр., 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 1б, 1-й ряд, 
могила № 9, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/27-
Ха 

1398 Могила Ткаченка М.С. 
– відомого художника 

1860-1916 рр., 
1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25 б , ряд 5-й, 
могила № 49, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/28-
Ха 

1399 Могила Шатилова П. І. 
– відомого медика, 
професора 
Харківського 
університету 

1869-1921рр., 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25 б, 3-й ряд, 
могила № 23, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/29-
Ха 

1400 Могила Шувалова І. М. 
– видатного 
драматичного актора 

1865-1905рр. 
1976р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 1б, ряд. 3-й, 
могила № 43, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/30-
Ха 

1401 Могила Щоголєва Я. І. 
– відомого 
українського поета 

1824-1898рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 1б, 4-й ряд, 
могила № 53, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/31-
Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 
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№ 

1402 Могила Юдіна Т. І. – 
заслуженного діяча 
науки УРСР 

1879–1949 
рр., 1974 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25б, ряд 8-й, 
могила № 79, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/32-
Ха 

1403 Могила Ющенка О. І. - 
академіка АН УРСР 

1869-1936рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25б, 3-й ряд, 
могила № 26, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/33-
Ха 

1404 Могила 
Городнянського А. М. – 
генерал-лейтенанта 

1896-1942рр. 
1944р., 1972р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25 б, ряд 8-й, 
могила № 75, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/34-
Ха 

1405 Могила капітана 
Колосова С. І., 
учасника визволення 
м. Харкова від 
окупантів 

1909-1944ор. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25б, ряд 9-й, 
могила № 90, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/35-
Ха 

1406 Могила Попова Є.І. – 
гвардії лейтенанта, 
учасника визволення 
м. Харкова від 
окупантів 

1924-1943рр. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25б, ряд 8-й, 
могила № 82, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/36-
Ха 



№ 
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облік 

Охорон. 
№ 

1407 Могила Роганова С.М – 
гв. лейтенанта, 
учасника визволення 
м. Харкова від 
окупантів 

1944р. 1946р. 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               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/37-
Ха 

1408 Могила Старцева В. О. 
– майора, учасника 
визволення м. Харкова 
від окупантів 

1944р. 1974р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Пушкінська, 108, 13-е міське 
кладовище, ділянка меморіального 
кладовища, квартал 25б, ряд 10-й, 
могила № 99, Київський р-н 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3277/38-
Ха 

1409 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр. 
1973р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Радіотехнічна, 4, 10-е міське 
кладовище, 3-й квартал 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3278-Ха 

1410 Могила Героя 
Радянського Союзу П. 
П. Дзюби 

1915-1965рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Радіотехнічна, 4, 10-е міське 
кладовище, 3-й квартал 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3279-Ха 

1411 Могила Героя 
Радянського Союзу І. 
С. Матвєєва 

1907-1968рр., 
1970р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Радіотехнічна, 4, 10-е міське 
кладовище, 1-й квартал, 10-й ряд 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3280-Ха 

1412 Могила космонавта-
льотчика В.В. 
Бондаренка 

1937– 1961 
рр., 1980 р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Радіотехнічна, 4, 10-е міське 
кладовище, 1 квартал, 10 ряд 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ МКУ від 23.01.2012 № 51 8734-Ха 
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№ 

1413 Братська могила 
радянських воїнів 

1943р. 1973р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Рибалка, 41 ріг бульвару Б. 
Хмельницького, 12 Немишлянський 
р-н (кол. Фрунзенський)                                   
49.955665 Пн  36.348653 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 

3281-Ха 

1414 Меморіальна дошка на 
будинку, у якому в 
довоєнні роки жив І. І. 
Фісанович 

1 993р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Римарська, 23а Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                      
49.997892 Пн  36.231161 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3282-Ха 

1415 Братська могила 1943р. 1979р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, ст. Рогань 
Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)                        
49.898747 Пн  36.432115 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 

3283-Ха 

1416 Будинок, у якому в 
березні 1943 р. містився 
штаб чехословацького 
батальйону 

1943р. м. д. – 
1968р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пров. 
Руставелі, 10 Основ'янський р-н (кол. 
Червонозаводський)                              
49.986969 Пн  36.249728 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 

3284-Ха 

1417 Будинок заводу 
«Світло шахтаря» 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Світло 
шахтаря, 4/6 Новобаварський р-н 
(кол.     Жовтневий)                           
49.975438 Пн  36.215712 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3285-Ха 

1418 Пам’ятник робітникам 
заводу «Світло 
шахтаря», загиблим на 
фронтах Другої світової 
війни 

1941-1945 рр., 
1970р., 1980р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. Світло 
шахтаря, 4/6 Новобаварський р-н 
(кол.     Жовтневий)                                      
49.975510 Пн  36.215379 Сх           

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3286-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1419 Меморіальна дошка на 
честь голови 
облдержадміністрації 
О. С. Масельського, 
який працював у цьому 
будинку в 1983-1996 рр. 

1983- 1996 рр. 
1997р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пл. Свободи, 
5, Держпром, 8-й під’їзд 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                        
50.006967 Пн  36.228318 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3287-Ха 

1420 Комплекс поховань  1943р., 1945р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Северина Потоцького (кол.17-го 
Партз’їзду) (пров. Миру, сквер, 1-а 
дільниця житлокомбінату ХТЗ 
Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)                       
49.951757 Пн  36.366291 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 

3288-Ха 

1421 Братська могила 
радянських воїнів  

1943р., 
1952р., 
1967р., 1973р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Северина Потоцького (кол.17-го 
Партз’їзду) 4-е міське кладовище 
Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)   

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 

3289-Ха 

1422 Могила Героя 
Радянського Союзу Ф. 
А. Колтиги 

1919-1977рр., 
1941-1945рр., 
1977р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Северина Потоцького (кол.17-го 
Партз’їзду) 4-е міське кладовище 
Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3290-Ха 

1423 Могила Героя 
Радянського Союзу М. 
Ф. Паська 

1918-1982рр., 
1939-1943рр., 
1982р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Северина Потоцького (кол.17-го 
Партз’їзду) 4-е міське кладовище 
Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 16.04.1984 № 196               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3291-Ха 
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1424 Пам’ятник П. А. 
Грабовському 

1864-1902рр., 
1996р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Семінарська, 46 (кол.Володарського)      
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                49.978077 Пн  
36.199653 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3292-Ха 

1425 Будинок редакції і 
друкарні газети 
«Южный край» 

Побуд. у 90-х 
рр. ХІХ ст. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Сумська, 13 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                   
49.995671 Пн  36.232663 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 

3293-Ха 

1426 Пам’ятник 
репресованим 
кобзарям 

1 997р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Сумська, 35 (сад ім. Т.Г. Шевченка) 
Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                               
50.000354 Пн  36.232374 Сх 

пам’ятка історії, 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації від 28.09.1998 
№ 830                                                       
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3294-Ха 

1427 Меморіальна дошка на 
місці будинку, де в 
1933-1934 рр. працював 
видатний теоретик 
космонавтики Ю. В. 
Кондратюк 

1933-1934 рр. 
1997р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Сумська, 36/38 Київський р-н                                             
49.999533 Пн  36.234498 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3295-Ха 

1428 Будинок, у якому 
містився Харківський 
ветеринарний інститут 

1851-1853 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Сумська, 37 Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                     
50.003533 Пн  36.234895 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 

3296-Ха 

1429 Пам’ятник-бюст А. С. 
Макаренку 

1 969р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Сумська, 132 територія заводу ФЕД 
Київський р-н                                     
50.019597Пн  36.252812 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3297-Ха 
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1430 Братська могила 1943р. 1955р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Тархова, 8       Індустріальний р-н  
(кол. Орджонікідзевський)                                             
49.925562 Пн  36.418205 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 

3298-Ха 

1431 Пам’ятник 
випускникам училища, 
які загинули на 
фронтах  

1941-1945 рр. 
1968р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Тархова, на території ХВАУЛ ім. С.І. 
Грицевця Індустріальний р-н  (кол. 
Орджонікідзевський)                            
49.921792 Пн  36.420745 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 

3299-Ха 

1432 Братська могила 
радянських воїнів 

1 949р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Текстильна, Основ’янське кладовище 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий) 

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 

3300-Ха 

1433 Меморіальний 
комплекс  

1965 р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Тернопільська, шкільний парк, сел. 
Жихор Основ'янський р-н (кол. 
Червонозаводський)                                   
49.913974 Пн  36.222407 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 

3301-Ха 

1434 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943рр., 
1948р. 1967р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Тимірязєва, 33 Новобаварський р-н 
(кол.     Жовтневий)      49.944154 Пн  
36.155818 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 

3302-Ха 

1435 Братська могила 
підпільників  

1943р. 1967р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Тимірязєва, 33 Новобаварський р-н 
(кол.     Жовтневий)        49.944057 Пн  
36.155587 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 

3303-Ха 
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1436 Братська могила  1941-1945 рр. 
серпень 1944 
р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Трінклера, 3 (вул.Літературна 
(кол. Галана) і пр. Незалежності, 13  
(кол. Правди)) Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                             
50.008542 Пн  36.231242 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 

3304-Ха 

1437 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 

1438 Пам’ятник героям, які 
поклали голову за 
незалежність та 
свободу України 

1 957р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пл. 
Університетська Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                     
49.989880 Пн  36.229455 Сх 

пам’ятка історії, 
пам’ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3305-Ха 

1439 Місце, де стояла 
будівля Харківського 
колегіуму 

XVIII–ХІХ ст. 
1974р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Університетська, 8 на території 
Харківського Покровського 
монастиря. Шевченківський р-н 
(кол.Дзержинський)                                     
49.989880 Пн  36.230276 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 12.01.1981 № 13               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3306-Ха 

1440 Пам’ятник Г. С. 
Сковороді 

1722-1794рр., 
1992р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Університетська, 10 Шевченківський 
р-н (кол.Дзержинський)                                          
49.991084 Пн  36.229321 Сх 

пам’ятка історії, 
пам’ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

розпорядження Харківської обласної 
державної адміністрації  від 
18.09.1997 № 975                                                             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3307-Ха 
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1441 Братська могила  1 945р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, пл. 
Фейєрбаха, 7        Московський р-н                                                          
49.990919 Пн  36.247212 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 

3308-Ха 

1442 Пам’ятник на честь 
Харківських дивізій  

1943р. 1967р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Харківських дивізій Немишлянський 
р-н (кол. Фрунзенський)                                     
49.962664 Пн  36.333740 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 

3309-Ха 

1443 Пам’ятник робітникам 
авторемонтного заводу  

1941-1945 рр. 
1964р. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Цементна, 2 На території 
авторемонтного заводу 
Новобаварський р-н (кол.     
Жовтневий)                                                  
49.966684 Пн  36.158205 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 

3310-Ха 

1444 Будинок, у якому 1874-
1896 рр. містилася 
художня школа М. Д. 
Раєвської-Іванової 

1874-1896 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Чернишевська, 6 Київський р-н                                  
49.996467 Пн  36.236563 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3311-Ха 

1445 Будинок, у якому жив 
О. І. Білецький 

1909-1940 рр. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Чернишевська, 73а Київський р-н                                     
50.007098 Пн  36.242059 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3312-Ха 

1446 Пам’ятник студентам, 
викладачам і 
співробітникам 
Харківського 
авіаційного інституту, 
які загинули на 
фронтах Другої світової 
війни  

1 970р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Чкалова, 17 на території ХАІ 
Київський р-н                                           
50.042337 Пн  36.287187 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 

3313-Ха 
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1447 Пам’ятник Ю.О. 
Гагаріну, першому 
космонавту планети 
Земля 

1 971р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Чкалова, 17 на території ХАІ 
Київський р-н                                        
50.043119 Пн  36.286806 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3314-Ха 

1448 Будівля авіаційного 
інституту 

  м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Чкалова, 17 Київський р-н                                       
50.042692 Пн  36.284666 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 18.04.1988 № 161               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3315-Ха 

1449 Пам’ятник-бюст 
українському 
селекціонеру і генетику 
В. Я. Юр’єву 

1 967р. м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, бульвар 
Юр'єва, 1 Немишлянський р-н (кол. 
Фрунзенський)                                  
49.961615 Пн  36.319406 Сх 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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 

3316-Ха 

1450 Будинок, у якому в 
1923–1924 рр. проживав 
І.Й. Дунаєвський 

Поч. 20 ст., 
1923-1924 рр. 

м. Харків Харківської міської 
територіальної громади, вул. 
Ярослава Мудрого, 24 (кол. 
Петровського) Київський р-н                                         
50.004860 Пн  36.244771 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 20.05.1991 № 142               
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10 

3317-Ха 

1451 Братська могила 
радянських воїнів  

1941-1943рр. 
1955р. 

смт Кулиничі Харківської міської 
територіальної громади, вул. Сьомої 
гвардійської армії, на кладовищі   
Немишлянський р-н (кол. 
Фрунзенський)                                   
49.980033 Пн  36.384197 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 

3318-Ха 

1452 Меморіальний 
комплекс на честь 
загиблих воїнів-
визволителів 

1941–1943рр. 
1957р., 
1965р., 1985р. 

смт Кулиничі Харківської міської 
територіальної громади, вул. Сьомої 
гвардійської армії, біля клубу   
Немишлянський р-н (кол. 
Фрунзенський)                                           
49.986309 Пн  36.382736 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 

3319-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1453 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Затишшя Харківської міської 
територіальної громади, 
Немишлянський р-н  49.956050 Пн  
36.422196 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 

3320-Ха 

Циркунівська сільська територіальна громада 
1454 Братська могила 1941-1945 рр., 

1957р. 
с. Циркуни Циркунівської сільської 
територіальної громади 

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       

4369-Ха 

1455 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Михайлівка  Циркунівської 
сільської територіальної громади, 
птахофабрика 

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       

4333-Ха 

1456 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Руські Тишки   Циркунівської 
сільської територіальної громади, 
вул. Центральна 

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       

4355-Ха 

1457 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Черкаські Тишки   Циркунівської 
сільської територіальної громади, 
вул. Галдобіна 

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       

4370-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН 

Вовчанська міська територіальна громада 
1458 Братська могила 

радянських воїнів. 
1941-1943 рр., 
1958р. 

м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Кисляківська (кол.Ганни), міське 
кладовище  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°16.605' Пн 36°54.285'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1654 - 
Ха 

1459 Братська могила 
учасників 
встановлення 
радянської влади, 
червоноармійців та 
партизанів. 

1 967р. м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, 
вул. Колокольцова (кол. 
Дзержинського), міський сквер. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°17.676' Пн 36°56.333'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

621-Ха 

1460 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1943 рр., 
1965р. 

м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Короленка, міське кладовище. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°18.062' Пн 36°56.854'Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

625 - Ха 

1461 Могила Героя 
Радянського Союзу гв. 
майора П. П. 
Желєзнякова і 
лейтенанта В. 
Морозова 

1941-1945 рр., 
1951р., 1952р. 

м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Короленка, міське 
кладовище.Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°18.110' Пн 36°56.747'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       

3658-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1462 Могила Героя 
Соціалістичної Праці 
М. І. Дерябіна 

1951р. 1969р. м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Короленка, міське кладовище. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°18.058' Пн 36°56.771'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       

3659-Ха 

1463 Могила Героя 
Радянського Союзу 
Ф.Т. Кравченка 

1941-1945 рр., 
1966р. 

м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Короленка, міське кладовище. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°18.057' Пн 36°56.859'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       

3660-Ха 

1464 Могила командира 
партизанського загону 
№1 Вовчанського 
району Д. К. Лещенка 

1 954р. м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Короленка, міське кладовище. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84):  
50°18.074' Пн 36°56.766'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3661-Ха 

1465 Могила гвардії 
генерал-майора О. П. 
Сєрашева 

1941-1945 рр., 
1943р., 1965р. 

м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Короленка, міське кладовище. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°18.067' Пн 36°56.856'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       

3662-Ха 

1466 Могила командира 
Вовчанського 
партизанського загону 
ім. Щорса І. А. 
Шепелєва 

1 953р. м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Короленка, міське кладовище. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°18.058' Пн 36°56.771'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3663-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1467 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1943 рр., 
1952р.  

м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. Надії 
Волкової, міське кладовище. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°16.509' Пн 36°55.483'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

627 - Ха 

1468 Пам’ятний знак на 
честь трудового 
подвигу механізатора І. 
С. Стрельцова 

1947-1969 рр., 
1981 р. 

м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, 
Рубіжненське шосе 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°16.393' Пн 36°56.279'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3664-Ха 

1469 Братська могила 
радянських воїнів і 
партизанів, серед яких 
поховані Герої 
Радянського Союзу 
О. М. Щербак і 
Н. Т. Волкова. 

1941-1943 рр., 
1924-1942 рр., 
1915-1942 рр., 
1958р. 

м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, 
вул. Соборна (кол Леніна). 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°17.591' Пн 36°56.223'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

624 - Ха 

1470 Братська могила 1941-1945 рр., 
1950р. 

м. Вовчанськ Вовчанської міської 
територіальної громади, 
вул. Чкалова 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°17.367' Пн 36°58.190'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       

3665-Ха 

1471 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1965 р. 

с. Байрак  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Блинова, у сквері. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 
N 50°08.909' E 036°43.444'. 
. 

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       

3666-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1472 Братська могила 
радянських воїнів. 

1942-1943 рр., 
1964р. 

с. Бакшеївка Вовчанської міської 
територіальної громади, біля 
сільського кладовища  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°12.200' Пн 37°13.179'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

631 - Ха 

1473 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1943 рр., 
1966р. 

смт Білий Колодязь  Вовчанської 
міської територіальної громади, вул. 
Вовчанська, у сквері. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°12.502' Пн 37°05.860'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

634 - Ха 

1474 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1943 рр., 
1952р. 

смт Білий Колодязь  Вовчанської 
міської територіальної громади, вул. 
Героїв України (кол. Леніна), центр 
селища.  Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°12.299' Пн 37°06.953'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

633 - Ха 

1475 Могила О.Я. Єфименко 1918р.1976 р. с. Бугаївка (кол. Революційне)  
Вовчанської міської територіальної 
громади, вул. Кузнєцова, 2-а, на 
території школи. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
N 50°08.635' E 036°51.963' 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3668-Ха 

1476 Меморіал пам’яті 1941-1943 рр., 
1957 р., 1984 
р., 1989 р. 

с. Бугаївка (кол. Революційне)  
Вовчанської міської територіальної 
громади, вул. Перемоги. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): N 50°08.624' E 036°51.891'. 

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       

3669-Ха 

1477 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 1967р. с. Бузове  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Сонячна, у сквері. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°16.428' Пн 37°23.195'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

635 - Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1478 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1953 р.,1966 
р., 2011 р. 

с. Варварівка  Вовчанської міської 
територіальної громади, пров. 
Клубний, у парку. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°22.333' Пн 37°20.522'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       

3670-Ха 

1479 Братська могила 
радянський воїнів. 

1941-1943 рр., 
1969р. 

с. Варварівка  Вовчанської міської 
територіальної громади, на околиці 
села.  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
N 50°11.546' E 036°43.597'. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

637 - Ха 

1480 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1966 р. 

с. Василівка  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 8 
Березня, у сквері,. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 
N 50°14.287' E 037°18.298'. 

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       

3671-Ха 

1481 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1951 р., 1996 
р, 2009 р. 

с. Верхній Салтів  Вовчанської 
міської територіальної громади, вул. 
Шевченко, 24, на території  історико-
археологічного музею-заповідника 
«Верхній Салтів»,  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
N 50°07.580' E 036°47.955'. 

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       

3672-Ха 

1482 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1971 р. 

с. Верхня Писарівка  Вовчанської 
міської територіальної громади, вул. 
Відпочинку, біля території Верхньо-
Писарівської бази відпочинку. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°11.186' Пн 36°51.199' 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       

3673-Ха 

1483 Братська могила 
радянських воїнів. 

1942-1943 рр., 
1963р. 

с. Вовчанські Хутори  Вовчанської 
міської територіальної громади, вул. 
Миру, у сквері. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°17.993' Пн 37°01.588'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

641 - Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1484 Братська могила 
радянських воїнів. 

1942-1943 рр., 
1963р. 

с. Волохівка  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Колокольцова. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°18.658' Пн 37°08.161'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 23.01.2012 № 
51 

642 - Ха 

1485 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1962р. 

с. Волохівське  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна,  у сквері. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°14.070' Пн 37°10.782'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       

3675-Ха 

1486 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1964 р. 

с. Гатище  Вовчанської міської 
територіальної громади, біля 
кладовища. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°18.092' Пн 36°52.177' 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       

3676-Ха 

1487 Братська могила 1919 р., 1942-
1943 рр., 1967 
р. 

с. Графське (кол. Радянське)  
Вовчанської міської територіальної 
громади, вул. Перемоги. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°13.525' Пн 36°50.975' 
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       

3678-Ха 

1488 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1962р. 

с. Дегтярне  Вовчанської міської 
територіальної громади, на околиці 
села 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°26.616' Пн 37°27.395' 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       

3679-Ха 

1489 Братська могила 
радянських воїнів. 

1942-1943 рр., 
1957р. 

с. Землянки Землянської с/р, вул. 
Центральна Координати центра 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°23.507' Пн 37°25.984'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

650 - Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1490 Братська могила 
радянських воїнів. 

1942-1943 рр., 
1961р. 

с. Іванівка  
 Вовчанської міської територіальної 
громади, вул.. Центральна, в центрі 
села в сквері 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°14.681' Пн 37°15.523' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

651 - Ха 

1491 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1967р. 

с. Ізбицьке  
 Вовчанської міської територіальної 
громади, вул. Слобідська. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°12.205' Пн 36°44.578'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       

3681-Ха 

1492 Братська могила 
радянських воїнів і 
голови КНС Ф.К. 
Мартовицького. 

1930р., 
1942р., 
1943р., 1964р. 

с. Котівка  
 Вовчанської міської територіальної 
громади, 
в центрі села , вул. Миру. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°08.273' Пн 37°04.752'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

653 - Ха 

1493 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1967 р. 

с. Лиман (кол. Жовтневе)  
Вовчанської міської територіальної 
громади, біля кладовища, у сквері. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°14.801' Пн 36°54.306'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       

3683-Ха 

1494 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1964 р., 1967 
р., 2008 р. 

с. Лосівка (кол. Пролетарське)  
Вовчанської міської територіальної 
громади, вул. Центральна, у сквері. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°10.536' Пн 36°53.906'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       

3684-Ха 

1495 Братська могила 
радянських воїнів. 

1942-1943 рр., 
1965р. 

с. Мала Вовча  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, біля школи. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°21.159' Пн 37°15.787'Сх. 

пам`ятка історії  місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 23.01.2012 № 
51 

654 - Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1496 Водяний млин к. XIX - поч. 
XX ст. 

с. Мала Вовча  Вовчанської міської 
територіальної громади, на околиці 
села. Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°21.454' Пн 37°15.824' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3685-Ха 

1497 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1954 р. 

с. Миколаївка (кол. Жовтневе Друге)  
Вовчанської міської територіальної 
громади, вул. Поштова, у сквері. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°22.926' Пн  37°20.593' 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       

3686-Ха 

1498 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941р., 1942-
1943 рр., 
1953р. 

с. Нестерне  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна,  
в центрі села. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°24.999' Пн 37°23.157' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

657 - Ха 

1499 Братська могила 
радянських воїнів. 

1942-1943 рр., 
1964р.  

с. Новоолександрівка  Вовчанської 
міської територіальної громади, вул. 
Селянська, в центрі села. 
 Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°09.150' Пн 37°15.019' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

658 - Ха 

1500 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1965 р. 

с. Огірцеве  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Сонячна, у сквері. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°17.922' Пн 36°50.804' 
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       

3689-Ха 

1501 Братська могила 
радянських воїнів. 

1942-1943 рр., 
1965р.  

с. Охрімівка  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°20.113' Пн 37°12.853' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 23.01.2012 № 
51 

660 - Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1502 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1965р.1975 р., 
2005 р. 

с. Петропавлівка  Вовчанської 
міської територіальної громади, вул. 
Миру. Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°09.473' Пн 37°08.437' 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       

3691-Ха 

1503 Меморіал пам’яті 1942-1943 рр., 
1965р. 

с. Пільна  
 Вовчанської міської територіальної 
громади, вул. Шкільна.  
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°09.705' Пн 36°58.775' 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       

3692-Ха 

1504 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1943 рр., 
1951р. 

с. Плетенівка  Вовчанської міської 
територіальної громади,  вул. 
Зінченка, на околиці міста. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°20.061' Пн 36°55.750'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

628 - Ха 

1505 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1966 р. 

с. Приліпка  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Прилужна, у сквері. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°15.192' Пн 36°50.970'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       

3693-Ха 

1506 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1943 рр., 
1967р. 

с. Різникове  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Біловодського. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°18.878' Пн 37°25.294'Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 23.01.2012 № 
51 

669 - Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1507 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1943 рр., 
1963р.  

с. Рубіжне  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, у сквері. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
N 50°09.631' E 036°48.642'. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 23.01.2012 № 
51 

670 - Ха 

1508 Братська могила жертв 
Перших визвольних 
змагань 

1919р., 1936р. с. Рубіжне Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, у сквері. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
N 50°09.632' E 036°48.637'. 

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       

3694-Ха 

1509 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1958 р.,1975 
р., 1989 р. 

с. Сосновий Бір Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Сосновоборська, у сквері. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°10.181' Пн 36°54.764'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       

3695-Ха 

1510 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1965р.,2002р. 

с. Стариця  
 Вовчанської міської територіальної 
громади, вул. Спартака. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°14.468' Пн 36°47.741' 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       

3700-Ха 

1511 Партизанська 
землянка  

1942р. 1977р. с. Стариця  
 Вовчанської міської територіальної 
громади, на території лісового 
заказника «Великий ліс» 
Старицького лісництва, кв. 16 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°12.823' Пн 36°47.504' Сх. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3701-Ха 

1512 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1963 р., 1992 
р. 

с. Українка  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, у сквері. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°06.980' Пн 36°42.673'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       

3703-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1513 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1967 р., 1989 
р. 

с. Шевченкове Перше  Вовчанської 
міської територіальної громади, вул. 
Молодіжна, у сквері. Координати 
центру пам’ятки (система координат 
WGS 84): 50°06.992' Пн 36°55.407'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       

3705-Ха 

1514 Пам’ятник воїнам-
односельцям 

1 967р. с. Шевченкове  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Першошевченківська. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°09.922' Пн 37°02.439' 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       

3706-Ха 

1515 Братська могила 
радянський воїнів. 

1941-1943 рр., 
1954р.,  

с. Юрченкове  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна, у парку. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
N 50°11.366' E 037°05.733'. 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                         
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

683 - Ха 

1516 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу 
Лисенку Ф.К. 

1967р. с. Юрченкове  Вовчанської міської 
територіальної громади, вул. 
Польова, на території школи. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°11.153' Пн 37°05.499' Сх. 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3709-Ха 

1517 Пам’ятник воїнам-
односельцям 

1967р. с. Юрченкове  Вовчанської міської 
територіальної громади, у сквері, вул. 
Центральна. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°11.122' Пн 37°05.541' 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       

3710-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

Зміївська міська територіальна громада 
1518 Пам’ятник 

Т. Г. Шевченку 
1 956р. м. Зміїв Зміївської міської 

територіальної громади,  
вул. Адміністративна (кол. Леніна) 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3793-Ха 

1519 Братська могила 1941-1945 рр., 
1955р. 

м. Зміїв Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Залізнична (кол. 50-річчя ВЛКСМ) 

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       

3794-Ха 

1520 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3795-Ха 

1521 Бюст двічі Героя 
Радянського Союзу 
З. К. Слюсаренка. 

1950р. м. Зміїв Зміївської міської 
територіальної громади, майдан 
Соборний (кол.Радянський), 
центральний парк 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ МКТ від 03.02.2010 № 58/0/16-
10 (у редакції від 16.06.2011 
№ 453/0/16-11) 

8709-Ха 

1522 Будівля повітового 
двокласного училища. 

1843р. м. Зміїв Зміївської міської 
територіальної громади, майдан 
Соборний (кол. Радянський), 6 та 
пров. Сизранцева 

пам`ятка 
архітектури, 
історії 

місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 05.07.2011 № 
511/0/16-11 

8714-Ха 

1523 Братська могила 1919р., 1941-
1945 рр., 
1957р. 

м. Зміїв Зміївської міської 
територіальної громади, 
вул. Фабрична 

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       

3796-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1524 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Бірки  Зміївської міської 
територіальної громади 

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       

3797-Ха 

1525 Братська могила 1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Борова  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна 

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       

3798-Ха 

1526 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Борова Зміївської міської 
територіальної громади, вул. Миру 

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       

3799-Ха 

1527 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Велика Гомільша  Зміївської 
міської територіальної громади, вул. 
Набережна 

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       

3800-Ха 

1528 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Вилівка  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна 

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       

3801-Ха 

1529 Братська могила 1941-1945 рр., 
1961р. 

с. Височинівка (кол. Пролетарське)  
Зміївської міської територіальної 
громади, вул. Перемоги 

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       

3802-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1530 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Гайдари  Зміївської міської 
територіальної громади, в'їзд 
Перемоги 

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       

3803-Ха 

1531 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Дудківка  Зміївської міської 
територіальної громади 

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       

3808-Ха 

1532 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

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                                                         
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3809-Ха 

1533 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Западня  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Центральна 

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       

3810-Ха 

1534 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

смт Зідьки  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. Ковтуна 

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       

3811-Ха 

1535 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу 
Г.І. Ковтуну 

1 967р. смт Зідьки  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Фабрична, 2 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3812-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1536 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Коропове  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Монастирська 

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       

3813-Ха 

1537 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Костянтівка  Зміївської міської 
територіальної громади 

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       

3814-Ха 

1538 Братська могила 1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Красна Поляна  Зміївської міської 
територіальної громади, вул Чуба            
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49.786428 Пн 36.397968 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       

3815-Ха 

1539 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр. с. Красна Поляна  Зміївської міської 
територіальної громади, вул Чуба            
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
49.786428 Пн 36.397968 Сх 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

3816-Ха 

1540 Братська могила 1941-1945 рр., 
1951р. 

с. Островерхівка  Зміївської міської 
територіальної громади 

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       

3824-Ха 

1541 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Пасіки  Зміївської міської 
територіальної громади, вул.Синявіна 

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       

3825-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1542 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Першотравневе  Зміївської міської 
територіальної громади 

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       

3826-Ха 

1543 Меморіальний 
комплекс 

1941-1945 рр., 
1964р. 

с. Соколове Зміївської міської 
територіальної громади, вул. О. 
Яроша 

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       

3828-Ха 

1544 Братська могила 1919р., 1937р. с. Соколове  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 40 років 
Перемоги 

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       

3829-Ха 

1545 Пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу О. 
С. Шемигону 

1 969р. с. Соколове  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. О. 
Яроша 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

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       

3830-Ха 

1546 Пам’ятник радянсько-
чехословацькій бойовій 
співдружності 

1941-1945 рр. с. Соколове  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. О. 
Яроша 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3831-Ха 

1547 Братська могила 1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Таранівка Зміївської міської 
територіальної громади, 
пров. Островського 

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       

3833-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1548 Могила Героя 
Радянського Союзу 
І. Г. Вернигоренка 

1 984р. с. Таранівка  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Харківська, біля братської могили 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3834-Ха 

1549 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Таранівка  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Харківська 

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       

3835-Ха 

1550 Братська могила 1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Тимченки  Зміївської міської 
територіальної громади 

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       

3836-Ха 

1551 Могила партизана 
В.Я. Колісника  

1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Тимченки  Зміївської міської 
територіальної громади 

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       

3837-Ха 

1552 Братська могила 1941-1945 рр., 
1961р. 

с. Чемужівка  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Курдяєва 

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       

3838-Ха 

1553 Могила Героя 
Радянського Союзу А. 
Є. Кришталя 

1 977р. с. Чемужівка  Зміївської міської 
територіальної громади, вул. 
Курдяєва 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3839-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

Малинівська селищна територіальна громада 
1554 Братська могила 

радянських воїнів. 
1941-1945 рр., 
1957р. 

смт Малинівка Малинівської 
селищної територіальної громади, в 
центрі селища   

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1476-Ха  

1555 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1943 рр.  с. Мосьпанове  Малинівської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1478-Ха  

1556 Могила старшого 
лейтенанта Р.Є. 
Маслова. 

1943р., 1958р. с. Мосьпанове  Малинівської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1495-Ха  

1557 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Стара Гнилиця   Малинівської 
селищної територіальної громади, на 
околиці села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1486-Ха  

Новопокровська селищна територіальна громада 
1558 Братська могила 

радянських воїнів 
1941-1945 рр., 
1957р. 

смт Нова Покровка Новопокровської 
селищної територіальної громади, в 
центрі селища 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1480-Ха  

1559 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1946р. 

смт Введенка Новопокровської 
селищної територіальної громади,  
вул. Олега Горбачова (кол. Кірова), в 
центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1459-Ха  



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1560 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1957р. 

смт Есхар  Новопокровської 
селищної територіальної громади, в 
центрі селища  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1465-Ха  

1561 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1968р. 

с. Зелений Колодязь Новопокровської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1467-Ха  

1562 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1975р. 

с. Стара Покровка  Новопокровської 
селищної територіальної громади, в 
центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1437-Ха  

1563 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Тернова Новопокровської 
селищної територіальної громади,  
вул. Центральна (кол. Радянська), в 
центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1438-Ха  

Печенізька селищна територіальна громада 
1564 Братська могила 1941-1945 рр., 

1953р. 
смт Печеніги Печенізької селищної 
територіальної громади, 
вул. Незалежності (кол.Леніна) 

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       

4227-Ха 

1565 Пам’ятник воїнам-
землякам  

1918-1920 рр., 
1963р. 

смт Печеніги Печенізької селищної 
територіальної громади, 
вул. Незалежності (кол.Леніна) 

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       

4228-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1566 Будинок колишньої 
Ново-Бєлгородської 
центральної каторжної 
в’язниці 

Поч. XIX ст. смт Печеніги Печенізької селищної 
територіальної громади, 
вул. Незалежності (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»                                           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10  

4229-Ха 

1567 Могила Героя 
Радянського Союзу Н. 
М. Зінченка 

  смт Печеніги Печенізької селищної 
територіальної громади, на 
кладовищі 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів від 19.08.1985 № 413              
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4230-Ха 

1568 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Артемівка  Печенізької селищної 
територіальної громади 

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       

4231-Ха 

1569 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Ганнівка  Печенізької селищної 
територіальної громади 

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       

4232-Ха 

1570 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Гарашківка  Печенізької селищної 
територіальної громади 

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       

4233-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1571 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Кицівка  Печенізької селищної 
територіальної громади 

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       

4234-Ха 

1572 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Мартове   Печенізької селищної 
територіальної громади, вул. Гагаріна 

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       

4235-Ха 

1573 Могила піонера П. 
Піддубного 

1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Мартове  Печенізької селищної 
територіальної громади 

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       

4236-Ха 

1574 Пам’ятний знак 
воїнам-односельцям, 
загиблим на фронтах 
Другої світової війни 

1941-1945 рр. с. Мартове  Печенізької селищної 
територіальної громади 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4237-Ха 

1575 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Новий Бурлук  Печенізької 
селищної територіальної громади 

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       

4238-Ха 

1576 Братська могила 1941-1945 рр., 
1953р., 1967р. 

с. Приморське 
(кол.Новокомсомольське)  
Печенізької селищної територіальної 
громади, вул. Гагаріна 

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       

4239-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1577 Братська могила 1941-1945 рр., 
1964р. 

с. П’ятницьке  Печенізької селищної 
територіальної громади 

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       

4240-Ха 

1578 Пам’ятний знак на 
місці подвига Героїв 
Радянського Союзу Д. 
А. Асанова, О. Ф. 
Дьоміна і О. П. 
Назарова 

1941-1945 рр. с. П’ятницьке  Печенізької селищної 
територіальної громади, 
вул. Дьоміна, 6 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

4241-Ха 

Слобожанська селищна територіальна громада 
1579 Братська могила 1941-1945 рр., 

1955р. 
с. Геївка Слобожанської селищної 
територіальної громади, пров. 
Перемоги 

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       

3804-Ха 

1580 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Геніївка  Слобожанської селищної 
територіальної громади 

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       

3805-Ха 

1581 Братська могила 1941-1945 рр., 
1954р. 

с. Дачне Слобожанської селищної 
територіальної громади, вул. 
Курортна  

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       

3806-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1582 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с-ще Донець  Слобожанської 
селищної територіальної громади, 
вул. Привокзальна 

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       

3807-Ха 

1583 Братська могила 1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Курортне Слобожанської селищної 
територіальної громади 

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       

3817-Ха 

1584 Братська могила 1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Лиман  Слобожанської селищної 
територіальної громади, пл. 
Покровська 

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       

3818-Ха 

1585 Могила ст. лейтенанта 
І.Н. Шаляпіна  

1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Лиман  Слобожанської селищної 
територіальної громади, пл. 
Покровська 

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       

3819-Ха 

1586 Братська могила жертв 
нацизму 

1941-1945 рр. с. Лиман  Слобожанської селищної 
територіальної громади, пл. 
Покровська 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 12.01.1981 № 13           
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10       

3820-Ха 

1587 Братська могила 1941-1945 рр., 
1959р. 

с-ще Лісне  Слобожанської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна 

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       

3821-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 
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№ 

1588 Братська могила 1941-1945 рр., 
1963р. 

с. Мохнач Слобожанської селищної 
територіальної громади, вул. Воїнів 
Сибіряків 

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       

3822-Ха 

1589 Братська могила 1941-1945 рр., 
1956р. 

с. Нижній Бишкин  Слобожанської 
селищної територіальної громади, 
вул. 40 років Перемоги 

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       

3823-Ха 

1590 Братська могила 1941-1945 рр., 
1960р. 

с. Скрипаї  Слобожанської селищної 
територіальної громади, вул. Широка 

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       

3827-Ха 

1591 Братська могила 1941-1945 рр., 
1962р. 

с. Суха Гомільша  Слобожанської 
селищної територіальної громади, 
вул. Визволителів  

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       

3832-Ха 

1592 Братська могила 1941-1945 рр., 
1958р. 

с. Черкаський Бишкин  
Слобожанської селищної 
територіальної громади, вул. Миру 

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       

3840-Ха 

1593 Братська могила 1941-1945 рр., 
1959р. 

с. Шелудьківка  Слобожанської 
селищної територіальної громади 

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       

3841-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 
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Старосалтівська селищна територіальна громада 
1594 Братська могила жертв 

нацизму 
1941-1943 рр., 
1968р., 1975р. 

смт Старий Салтів Старосалтівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Велика. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.683' Пн 36°47.945' 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       

3696-Ха 

1595 Меморіал пам’яті 1941-1943 рр., 
1953р. 

смт Старий Салтів  Старосалтівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Перемоги, у центральному  
парку. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.589' Пн 36°47.783' 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       

3697-Ха 

1596 Братська могила 1943р., 1958р. смт Старий Салтів  Старосалтівської 
селищної територіальної громади,  
вул. Перемоги, біля храму святих 
мучениць Віри, Надії, Любові та їх 
матері Софії. Координати центру 
пам’ятки (система координат WGS 
84): 50°04.606' Пн 36°47.958' 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       

3698-Ха 

1597 Меморіал пам’яті 1941-1943 рр., 
1953 р., 1956 
р., 1975 р., 
1992 р. 

смт Старий Салтів  Старосалтівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Перемоги, на кладовищі. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.231' Пн 36°47.239' 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       

3699-Ха 

1598 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1967р. 

с. Березники  Старосалтівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Березничанська. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°06.577' Пн 36°49.776' 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       

3667-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1599 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1967р. 

с.Вишневе (кол. Профінтерн)  
Старосалтівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Центральна. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°06.180' Пн 36°58.191' 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       

3674-Ха 

1600 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1963р. 

с. Гонтарівка  Старосалтівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Дмитрівська, біля контори ДП 
"ДГ "ГОНТАРІВКА" ІТ НААН". 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.318' Пн 36°59.001' 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       

3677-Ха 

1601 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр., 
1959р. 

с.Зарічне (кол. Петрівське) 
Старосалтівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Харківська. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°06.547' Пн 36°49.801' 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       

3680-Ха 

1602 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1965р., 2014р. 

с.Кирилівка  Старосалтівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Центральна, парк Слави. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.334' Пн 37°08.219' 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       

3682-Ха 

1603 Меморіал пам’яті 1941-1943 рр., 
1966р., 1986р. 

с. Молодова  Старосалтівської 
селищної територіальної громади, 
вул. Миру. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°02.166' Пн 36°46.368' 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       

3687-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1604 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1965р. 

с. Москалівка  
 Старосалтівської селищної 
територіальної громади, вул. Садова, 
біля кладовища. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°03.306' Пн 37°07.442' 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       

3688-Ха 

1605 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1963р. 

с. Перківка  Старосалтівської 
селищної територіальної громади. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°02.167' Пн 36°46.366' 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       

3690-Ха 

1606 Братська могила 
радянських воїнів 

1942-1943 рр., 
1966р. 

с. Томахівка  
 Старосалтівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Перемоги. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°02.303' Пн 37°01.019' 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       

3702-Ха 

1607 Братська могила 1930р., 1941-
1943 рр., 
1959р. 

с. Хотімля Старосалтівської селищної 
територіальної громади,  
вул. Перемоги. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°01.048' Пн 36°52.081' 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       

3704-Ха 

1608 Братська могила 
радянських воїнів 

1942р., 1959р. с. Шестакове  
 Старосалтівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Ковалівка. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°03.976' Пн 36°37.567' 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       

3707-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1609 Меморіал пам’яті 1941-1943 рр., 
1964р., 1975 
р., 1991 р., 
2016 р. 

с. Шестакове  
 Старосалтівської селищної 
територіальної громади, вул. 
Шкірівка, біля школи. 
Координати центру пам’ятки 
(система координат WGS 84): 
50°04.565' Пн 36°37.467' 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       

3708-Ха 

Чкаловська селищна територіальна громада 
1610 Братська могила 

радянських воїнів 
1941-1945 рр., 
1967р. 

смт Чкаловське  Чкаловської  
селищної об'єднаної територіальної 
громади, в центрі селища  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1490-Ха  

1611 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1953р. 

с. Базаліївка Чкаловської  селищної 
об'єднаної територіальної громади, 
вул. Харківська  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1458-Ха  

1612 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1967р. 

с. Гракове  Чкаловської  селищної 
об'єднаної територіальної громади, в 
центра села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1464-Ха  

1613 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 1967р. с. Іванівка  
 Чкаловської  селищної об'єднаної 
територіальної громади, вул. 
Центральна, 10 (кол. Леніна)  
в центрі селища  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1469-Ха  



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1614 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 1947р. с. Іванівка  
 Чкаловської  селищної об'єднаної 
територіальної громади, вул. 
Центральна, 11 (кол. Леніна)  
в центрі селища  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1468-Ха  

1615 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Коробочкине  Чкаловської  
селищної об'єднаної територіальної 
громади, в центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1473-Ха  

1616 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1969р. 

с. Леб’яже  Чкаловської  селищної 
об'єднаної територіальної громади, в 
центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1475-Ха  

1617 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1943 рр.  с. Нова Гнилиця  Чкаловської  
селищної об'єднаної територіальної 
громади, в центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1479-Ха  

1618 Братська могила 
радянських воїнів 

1941-1945 рр., 
1952р. 

с. Юрченкове  Чкаловської  селищної 
об'єднаної територіальної громади, в 
центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1491-Ха  

Чугуївська міська територіальна громада 
  Преображенське 

кладовище 
1825р., 1826р. м. Чугуїв Чугуївської міської 

територіальної громади, площа 
Аграрна, 5, (кол.Жовтня) міське 
кладовище №1 (колишнє 
Преображенське кладовище) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

8742-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1619 Могила Героя 
Радянського Союзу 
В. П. Музикіна. 

1980р. м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, площа 
Аграрна, 5, (кол.Жовтня) міське 
кладовище №1 (колишнє 
Преображенське кладовище) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

8742/1-
Ха 

1620 Могила Героя 
Радянського Союзу 
П. О. Панєжди. 

1979р. м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, площа 
Аграрна, 5, (кол.Жовтня) міське 
кладовище №1 (колишнє 
Преображенське кладовище) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

8742/1-
Ха 

1621 Могила Т.С. Рєпіної, 
матері художника 
І. Ю. Рєпіна. 

1880р. м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, площа 
Аграрна, 5, (кол.Жовтня) міське 
кладовище №1 (колишнє 
Преображенське кладовище) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                     
наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

8742/1-
Ха 

1622 Бюст І. Ю. Рєпіна. 1956р. м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади,  вул. 
Гвардійська, у сквері біля районного 
будинку культури 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

наказ МКТ від 03.02.2010 № 58/0/16-
10 (у редакції від 16.06.2011 
№ 453/0/16-11) 

8713-Ха 

1623 Братська могила 
борців за встановлення 
радянської влади. 

1920р.,     
1956р. 

м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, вул. 
Гвардійська, у сквері біля районного 
будинку культури 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                     
наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

1454-Ха 

1624 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р., 1957 м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, вул. 
Зінченка (с. Башкирівка) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                     
наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

1472-Ха 

1625 Меморіальний 
комплекс на честь 
загиблих воїнів-
визволителів. 

1941-1945 рр., 
1943-1944 рр., 
2000р. 

м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, вул. 
Леонова, сквер «Слави» 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                
наказ Мінкультури від 14.08.2013 № 
757 

1455-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1626 Будинок де жив 
художник І. Ю. Рєпін. 

1824р., 1876-
1877 рр. 

м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, вул. 
Музейна, 8 (кол. Р. Люксембург) 

пам`ятка історії, 
архітектури 

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»                                         
наказ Міністерства культури України 
від 28.11.2013 № 1224   

1498-Ха 

1627 Пам’ятник 
І. Ю. Рєпіну. 

1990р. м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, вул. 
Музейна, 8 (кол. Р. Люксембург) на 
території Художньо-меморіального 
музею І.Ю. Рєпіна 

пам`ятка 
монументального 
мистецтва 

місцевого 
значення 

наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

2507-Ха 

1628 Місце розташування 
будинку, де народився 
художник І. Ю. Рєпін. 

1844р., 1944р. м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, вул. Рєпіна 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                     
наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

1453-Ха 

1629 Братська могила 
радянських воїнів. 

1943р. м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, площа 
Соборна (кол.Леніна) 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                     
наказ Мінкультури від 22.11.2012 № 
1364 

1456-Ха  

1630 Шляховий палац. 1819р., 1839р. м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, площа 
Соборна, 2а (кол.Леніна) 

пам`ятка 
архітектури, 
історії 

місцевого 
значення 

наказ Міністерства культури України 
від 28.11.2013 № 1224 

8841-Ха 

1631 Будинок, у якому 
навчалися І. М. 
Кожедуб, О. А. Леонов, 
В.П. Ляхов, А. В. 
Філіпченко та ін. 

  м. Чугуїв Чугуївської міської 
територіальної громади, 
вул. Харківська 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради народних 
депутатів  від 20.05.1991 № 142             
наказ Міністерства культури та 
інформаційної політики України від 
14.01.2021 № 10   

4372-Ха 



№ 
з/п Назва  Датування Адреса Вид  Категорія 

№ та дата рішення про взяття на 
облік 

Охорон. 
№ 

1632 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1965р. 

с. Велика Бабка Чугуївської міської 
територіальної громади, в центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1460-Ха  

1633 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1975р. 

с. Зарожне Чугуївської міської 
територіальної громади, вул. 
Молодіжна 

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 (для № 1466-Ха)   

1466-Ха           
1489  

1634 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1957р. 

с. Кам`яна Яруга  Чугуївської міської 
територіальної громади,  
вул. Центральна (кол. Кірова), в 
центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1470-Ха  

1635 Могила видатного 
психолога та філософа 
М.Я. Грота. 

1899р. смт Кочеток  Чугуївської міської 
територіальної громади, вул. 
Донецька, 9, біля церкви  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1493-Ха  

1636 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1957р. 

смт Кочеток  Чугуївської міської 
територіальної громади, в центрі 
селища  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1474-Ха  

1637 Братська могила 
радянських воїнів. 

1941-1945 рр., 
1975р. 

с. Піщане Чугуївської міської 
територіальної громади, в центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1484-Ха  

1638 Могила першого 
голови колгоспу В.С. 
Галіщева. 

1893-1931 рр., 
1981р. 

с. Піщане  Чугуївської міської 
територіальної громади, в центрі села  

пам`ятка історії місцевого 
значення 

рішення виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів 
трудящих від 25.01.1972 № 61                    
наказ Мінкультури від 15.02.2012 № 
108 

1496-Ха  

 


