
 

 

 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
 
від 

 
03.06. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
372 

 
Про занесення до Переліку 
об’єктів культурної спадщини  
Запорізької області 

 
Керуючись статтями 6, 16 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 3, частиною 2 статті 14, статтею 23 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини», статтями 7, 8 Закону України «Про охорону 
археологічної спадщини», Порядком обліку об’єктів культурної спадщини, 
затвердженим наказом Міністерства культури України від 11 лютого                 
2013 року № 158 (у редакції наказу Міністерства культури України                     
від 27 червня 2019 року № 501), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 01 квітня 2013 року за № 528/23060, розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 17.12.2008 № 482 «Про уповноважений орган 
охорони культурної спадщини в Запорізькій області» (зі змінами), Положенням 
про Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької 
обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 15.11.2017 № 605 (зі змінами), враховуючи рішення 
Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту 
культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації                   
від 18.02.2021 та від 01.04.2021, з метою охорони та збереження об’єктів 
культурної спадщини на території Запорізької області,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Затвердити Перелік об’єктів культурної спадщини Запорізької 
області (далі – Перелік), що додається. 

 
2. Департамент культури, туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації забезпечити направлення завіреної копії цього 
розпорядження до Міністерства культури та інформаційної політики України 
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невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дати видання цього 
розпорядження. 

 
3. Голів Запорізької, Пологівської районних державних адміністрацій в 

межах повноважень вжити дієвих заходів з охорони та збереження об’єктів 
культурної спадщини, занесених до Переліку, відповідно до вимог Закону 
України «Про охорону культурної спадщини». 

 
4. Рекомендувати Запорізькому міському голові, 

Новоолександрівському сільському голові Запорізького району, 
Пологівському міському голові Пологівського району, Токмацькому 
міському голові Пологівського району, Національному заповіднику 
«Хортиця» у межах повноважень вжити дієвих заходів з охорони та 
збереження об’єктів культурної спадщини, занесених до Переліку, відповідно 
до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини». 

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до 
функціонального розподілу обов’язків. 
 
 
 
 
Голова                                                                                   Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


