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Пам'ятки культурної спадщини Харківщини, які перебували на 
державному обліку на кінець 2018 року 

Археологічні Історичні Монументального мистецтва 

18 КВІТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ 
 18 April, the International Day for Monuments and Sites 

Цей День встановлений у 1983 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань 
охорони пам’ятників та визначних місць (ІКОМОС), створеної при ЮНЕСКО. 

За даними Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації: 

На кінець 2018 р. до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України 
занесено 406 археологічних,        

5 історичних пам’яток та             
4 пам’ятки монументального 

мистецтва області. 

За 2018 р. на ремонтно-реставраційні роботи асигновано 
8,9 млн.грн, з них 91,8% – за рахунок коштів місцевого 

бюджету області. 

На початок 2018 р. потребували 
проведення ремонтно-

реставраційних робіт 744 пам’ятки 
культурної спадщини, з них у 

минулому році на 660 пам’ятках 
ці роботи завершено.  

Протягом 2018 р. 
оформлено 864 паспорти 

об’єктів (пам’яток) 
культурної спадщини та 
896 пам’яток пройшли 

інвентаризацію. 



              Донецьке городище, селища А, Б, В (м. Харків) 

Комплекс будівель Харківського університету: будинок губернатора, в якому було 
відкрито університет, корпус хімічного факультету, корпус фізичного факультету, 
корпус юридичного факультету і бібліотека (м. Харків) 

Могили поета П.П. Гулака- Артемовського, драматурга, актора і режисера           
М. Л. Кропивницького, художника С. І. Васильківського, письменника Г.Ф. Квітки-
Основ'яненка, вченого-мовознавця О. О. Потебні та його родини А. Потебні і      
О. Потебні, архітектора О.М. Бекетова, родичів Леся Курбаса В. М. Чистякової і   
В. А. Курбас-Яновичевої (м. Харків), меморіальний комплекс філософа і поета     
Г. С. Сковороди (Золочівський район) 

Пам'ятники поету О. С. Пушкіну, вченому, винахідникові і громадському діячеві  
В.Н. Каразіну, письменнику М. В. Гоголю, поету Т. Г. Шевченку (м. Харків) 

Будинок, у якому працював театр "Березіль" під керівництвом Леся Курбаса 
(Харківській академічний український драматичний театр) (м. Харків), комплекс 
будівель та споруд заміської садиби: службовий корпус, палац, парк, 
Миколаївська церква (м. Люботин) 

Городища "Полкова Микитівка", "Хрущова Микитівка" (Богодухівський район), 
"Водяне",  "Гайдари", "Коропове", "Мохнач", "Суха Гомільша" (Зміївський район), 
"Коломак", "Грашківський" (Коломацький район), "Замок" (Краснокутський 
район), "Циркуни" (Харківській район), археологічні комплекси: 
Великогомільшанський (Зміївський район), Салтівський (Вовчанський район) 

            Курганний могильник (Харківський район) 


