
 
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 

03.06.2021      №    372          
ПЕРЕЛІК 

об’єктів культурної спадщини Запорізької області 
 

№ 
з/
п 

Найменування Власник або 
уповнова 

жений ним 
орган 
(у разі 

наявності) 

Місцезнаходження Дата 
утворен 

ня 

Вид Автентич 
ність 

(збережено/ 
збережено 
частково) 

Цінність об’єкта з 
археологічного, 

естетичного, 
етнологічного, 
історичного, 

архітектурного, 
мистецького, 
наукового чи 

художнього погляду 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Курган  Державна 

власність 
Запорізька область, 
Пологівський район, 
Пологівська міська рада, 
за 1,5 км на північний 
схід від східної околиці                   
с. Дмитрівське,  
47.392961 N 36.343850 E 

IV тис. до 
н.е. – II 
тис. н.е. 

Археоло
гічний 

Збережено 
частково 

Об’єкт має цінність з 
археологічного 
погляду, пов'язаний з 
історичними подіями, 
віруваннями та 
розвитком культури 
на цій території 

2.  Курган Державна 
власність 

Запорізька область,  
Пологівський район, 
Токмацька міська рада,  

IV тис. до 
н.е. – II 
тис. н.е. 

Археоло
гічний 

Збережено 
частково 

Об’єкт має цінність з 
археологічного 
погляду, пов'язаний з  



 
2 
 
 
 
                                                                  Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   м. Токмак, пров. Шмідта, 

9,  
47.236045 N 35.641201 E 
 

   історичними подіями, 
віруваннями та 
розвитком культури 
на цій території 

 Курганний 
могильник 

Державна 
власність 

Запорізька область, 
Пологівський район, 
Пологівська міська рада, 
за 3,5 км на південний 
захід від південної 
околиці                                 
с. Новофедорівка 
 

IV тис. до 
н.е. – II 
тис. н.е. 

Археоло
гічний 

Збережено 
частково 

Об’єкт має цінність з 
археологічного 
погляду, пов'язаний з 
історичними подіями, 
віруваннями та 
розвитком культури 
на цій території 

3.  Курган № 1 
курганного 
могильника 

Державна 
власність 

Запорізька область, 
Пологівський район, 
Пологівська міська рада, 
за 3,5 км на південний 
захід від південної 
околиці                                  
с. Новофедорівка, 
47.426911 N 36.043269 E 

IV тис. до 
н.е. – II 
тис. н.е. 

Археоло
гічний 

Збережено 
частково 

Об’єкт має цінність з 
археологічного 
погляду, пов'язаний з 
історичними подіями, 
віруваннями та 
розвитком культури 
на цій  території 

4.  Курган № 2 
курганного 
могильника 

Державна 
власність 

Запорізька область, 
Пологівський район, 
Пологівська міська рада, 
за 3,5 км на південний 
захід від південної 
околиці,  

IV тис. до 
н.е. – II 
тис. н.е. 

Археоло
гічний 

Збережено 
частково 

Об’єкт має цінність з 
археологічного 
погляду, пов'язаний з 
історичними подіями, 
віруваннями та 
розвитком культури  
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                                                                  Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   с. Новофедорівка, 

47.427611 N 36.041431 E 
   на цій території 

5.  Курган Державна 
власність 

Запорізька область, 
Пологівський район, 
Пологівська міська рада, 
на північній околиці               
с. Семенівка,  
47.337511 N 36.301489 E 

IV тис. до 
н.е. – II 
тис. н.е. 

Археоло
гічний 

Збережено 
частково 

Об’єкт має цінність з 
археологічного 
погляду, пов'язаний з 
історичними подіями, 
віруваннями та 
розвитком культури 
на цій  території 

6.  Курган  Державна 
власність 

Запорізька область, 
Пологівський район, 
Пологівська міська рада, 
на східній околиці                
с. Басань, між вулицями 
Степовою та 
Центральною,  
47.375594 N 36.190317 E 

IV тис. до 
н.е. – II 
тис. н.е. 

Археоло
гічний 

Збережено 
частково 

Об’єкт має цінність з 
археологічного 
погляду, пов'язаний з 
історичними подіями, 
віруваннями та 
розвитком культури 
на цій території 

7.  Військовий 
човен OD5                       
(1737 – 1739 
роки) 

Державна 
власність 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Запорізька міська рада, 
м. Запоріжжя, 
Вознесенівський район, 
о. Хортиця, скеля 
Наумова, Національний 
заповідник «Хортиця» 
 

1737 – 
1739 роки 

Археоло
гічний 

Збережено 
частково 

Об’єкт має цінність з 
археологічного 
погляду, пов'язаний з 
історичними подіями 
та розвитком 
культури на цій ї 
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                                                                  Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8.  Військовий 

човен OD1A                    
(1737 – 1739 
роки) 

Державна 
власність 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Запорізька міська рада, 
м. Запоріжжя, 
Вознесенівський район,, 
о. Хортиця, скеля 
Наумова, Національний 
заповідник «Хортиця» 

1737 – 
1739  
роки 

Археоло
гічний 

Збережено 
частково 

Об’єкт має цінність з 
археологічного 
погляду, пов'язаний з 
історичними подіями 
та розвитком 
культури на цій 
території 

 Комплекс 
споруд 
Веселянської 
волосної лікарні 

Запорізька 
обласна рада, 
Новоолексан
дрівська 
сільська 
територіаль 
на громада 
Запорізького 
району 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Новоолександрівська 
сільська рада,  
с. Веселянка,          
вул. Миру, 5 

1904 – 
1946 роки 

Історич
ний 

Збережено Об'єкт безпосередньо 
пов'язаний з 
історичними подіями, 
діяльністю установ 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
життям і діяльністю 
людей, які зробили 
значний внесок у 
розвиток культури 
населеного пункту та 
регіону 

9.  Головний 
двоповерховий 
корпус (в 
минулому 
головний  

Запорізька 
обласна рада 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Новоолександрівська 
сільська рада,  
с. Веселянка,           

1904 рік Історич
ний 

Збережено Об'єкт безпосередньо 
пов'язаний з 
історичними подіями, 
діяльністю установ 
державної влади та  
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                                                                  Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 корпус, 

стаціонар) 
комплексу 
споруд 
Веселянської 
волосної лікарні 

 вул. Миру, 5    місцевого 
самоврядування, 
життям і діяльністю 
людей, які зробили 
значний внесок у 
розвиток культури 
населеного пункту та 
регіону 

10. 1
1
.

Другий корпус 
(в минулому 
амбулаторія) 
комплексу 
споруд 
Веселянської 
волосної лікарні 

Запорізька 
обласна рада 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Новоолександрівська 
сільська рада,  
с. Веселянка,          
вул. Миру, 5 

 

1904 рік Історич
ний 

Збережено Об'єкт безпосередньо 
пов'язаний з 
історичними подіями, 
діяльністю установ 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
життям і діяльністю 
людей, які зробили 
значний внесок у 
розвиток культури 
населеного пункту та 
регіону 

11. 1
2
.

Адміністратив 
ний корпус (в 
минулому 
квартири 
фельдшера та  

Запорізька 
обласна рада 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Новоолександрівська 
сільська рада,  
с. Веселянка,           

1904 рік Історич
ний 

Збережено Об'єкт безпосередньо 
пов'язаний з 
історичними подіями, 
діяльністю установ 
державної влади та  
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                                                                  Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 фельдшер-

акушерок) 
комплексу 
споруд 
Веселянської 
волосної лікарні 

 вул. Миру, 5    місцевого 
самоврядування, 
життям і діяльністю 
людей, які зробили 
значний внесок у 
розвиток культури 
населеного пункту та 
регіону 

12. 1
3
.

Їдальня та 
бібліотека (в 
минулому 
господарчі 
будівлі: кухня, 
пральня) 
комплексу 
споруд 
Веселянської 
волосної лікарні 
 

Запорізька 
обласна рада 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Новоолександрівська 
сільська рада,  
с. Веселянка,          
вул. Миру, 5 
 

1906 рік Історич
ний 

Збережено Об'єкт безпосередньо 
пов'язаний з 
історичними подіями, 
діяльністю установ 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
життям і діяльністю 
людей, які зробили 
значний внесок у 
розвиток культури 
населеного пункту та 
регіону 

13. 1
4
.

Амбулаторія (в 
минулому 
будинок лікаря) 
комплексу 
споруд  

Новоолексан
дрівська 
сільська 
територіаль 
на громада  

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Новоолександрівська 
сільська рада,  
с. Веселянка,           

1907 рік Історич
ний 

Збережено Об'єкт безпосередньо 
пов'язаний з 
історичними подіями, 
діяльністю установ 
державної влади та  
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                                                                  Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Веселянської 

волосної лікарні 
Запорізького 
району 

вул. Миру, 5    місцевого 
самоврядування, 
життям і діяльністю 
людей, які зробили 
значний внесок у 
розвиток культури 
населеного пункту та 
регіону 

14. 1
5
.

Льодовик 
комплексу 
споруд 
Веселянської 
волосної лікарні 

Запорізька 
обласна рада 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Новоолександрівська 
сільська рада, 
с. Веселянка,          
вул. Миру, 5 

 

1906 рік Історич
ний 

Збережено Об'єкт безпосередньо 
пов'язаний з 
історичними подіями, 
діяльністю установ 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
життям і діяльністю 
людей, які зробили 
значний внесок у 
розвиток культури 
населеного пункту та 
регіону 

15. 1
6
Усипальниця 
комплексу 
споруд 
Веселянської 
волосної лікарні 

Запорізька 
обласна рада 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Новоолександрівська 
сільська рада,  
с. Веселянка,           

1906 рік Історич
ний 

Збережено Об'єкт безпосередньо 
пов'язаний з 
історичними подіями, 
діяльністю установ 
державної влади та  



 
8 
 
 
 
                                                                  Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   вул. Миру, 5    місцевого 

самоврядування, 
життям і діяльністю 
людей, які зробили 
значний внесок у 
розвиток культури 
населеного пункту та 
регіону 

16.  Цегляний 
паркан 
комплексу 
споруд 
Веселянської 
волосної лікарні 

Запорізька 
обласна рада 

Запорізька область, 
Запорізький район, 
Новоолександрівська 
сільська рада,  
с. Веселянка,          
вул. Миру, 5 
 

1906 рік Історич
ний 

Збережено Об'єкт безпосередньо 
пов'язаний з 
історичними подіями, 
діяльністю установ 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
життям і діяльністю 
людей, які зробили 
значний внесок у 
розвиток культури 
населеного пункту та 
регіону 

          
 

 
Директор Департаменту культури,  
туризму, національностей та релігій облдержадміністрації                                                            Владислав МОРОКО 


