


Байковецька територіальна громада

№
з/п

Охор.
номер

Найменування пам’ятки Місцезнаходження Датування
(відповідно

до
рішення)

Категорія
(відповідно до
рішення)

№ та дата рішення, відповідно до
якого об’єкту культурної
спадщини надано статус

пам’ятки
1. 1925 Церква Святої Трійці (мур.) с. Шляхтинці

(Гніздичка)
1674 р. місцевого

значення
розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993
р. № 58

2. 230 Костел (мур.) с. Байківці XVIII ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського ОВК від
25.01.1989 № 15

3. 1924 Церква cв. Михаїла (мур.) с. Курники 1924 р. місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993
р. № 58

4. 1927 Костел cв. Анни (мур.) с. Соборне
(Жовтневе)

1736 р. місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993
р. № 58

5. 1032 Церква Різдва Христового
(мур.)

с. Ступки 1899 р. місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993
р. № 58

6. 1926 Покровська церква (мур.) с. Чернелів Руський 1912 р. місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993
р. № 58



Додаток 1

Перелік
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології)

Байковецької сільської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Охорон
ний
номер

Назва
пам’ятки

Місцезнаходження Культурна
приналежність

Час і автор
відкриття

Основні
розміри

Категорія
охорони

Взяття під
охорону

1 2785 Поселення
Байківці І

с. Байківці, урочище
“Поле біля хутора”,
знаходиться у
північних околицях
села, на пологих
південних схилах
правого берега
р. Гніздична

давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

1975 р., О.
Ситник

0,25 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112

2 2787 Поселення
Байківці ІІ

с. Байківці, північні
околиці села,на
пологих південно-
західних схилах
лівого берега
р. Гніздична,
урочище Поле

трипільська
культура (ІV-
кінець ІІІ тис. до
н. е.)

1975 р.,
О.Ситник

0,15 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

3 1225 Поселення
Байківці ІІІ

с. Байківці,
південно-східні
околиці села

висоцька
культура (ХІ-VІ
ст. до н. е.),
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

1987 р.,
О.Ситник

0,24 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162



4 2786 Поселення
Байківці ІV

с. Байківці, урочище
Поле біля ліска

висоцька
культура (ХІ-VІ
ст. до н. е.)

1988 р.,
О.Ситник

0,25 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

5 1227 Поселення
Байківці V

Смиковецька
сільська рада,
невисокий лівий
дерег р. Гніздична,
2 км на південь від
с. Байківці, на полі,
північніше хутора,
урочище Біля
Хутора

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

1988 р.,
О.Ситник

0,49 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

6 1694 Поселення
Байківці VІ

с. Байківці, північні
околиці села, лівий
берег р. Гніздечна,
70 м на північний
захід від сільської
школи

епоха бронзи –
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.);
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

2008 р.,
О.Дерех

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

7 1723 Поселення
Байківці VІІ

с. Байківці, північні
околиці села,
правий берег
р. Гніздечна, 1 км на
південь від мосту на
трасі Тернопіль -
Кременець

давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

2009 р., В.
Ільчишин

0,50 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16



8 1826 Поселення
Байківці VІІІ

с. Байківці,
центральна частина
села, лівий берег
р. Гніздична

черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.)

2011 р., О.
Дерех

Площа не
визначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
09.02.2012 № 14

9 2821 Стоянка та
поселення
Дубівці І

с. Дубівці, поле біля
кар’єру

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

1988 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

10 1239 Стоянка та
поселення
Дубівці ІІ

с. Дубівці, урочище
Вороняча Скалка

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.);
давньоруський
час (Х, ХІІ - ХІІІ
ст.)

1988 р.,
О.Ситник,
М.Левчук,
О.Гаврилюк

400х100 м Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162



11 1466 Поселення
Дубівці ІІІ

с. Дубівці, на
відстані 1 км на
південний захід від
південних околиць
села, 500 м на захід
від кам'яного
кар'єру

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.);
черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.);
райковецька
культура (VIII-
IX ст),
давньоруський
час (ХІІ - ХІІІ
ст.)

2007 р.,
О.Дерех

0,8 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

12 2026 Поселення
Дубівці ІV

с. Дубівці,
Південно-східна
частина села, на
мисі утвореним
балкою та правим
берегом
р. Гніздична

ранньозалізний
вік (І тис. до
н.е.);
черняхівська
культура (ІІ-ІV
ст. н.е.).

2013 р.,
А.Загородній
, М.Строцень

бл. 7,0 га Щойно
виявлена

Наказ
департаменту
культури, релігій
та
національностей
обласної
державної
адміністрації від
15.05.2014 .
№ 76-од

13 2825 Поселення
Жовтневе І

с. Соборне
(Жовтневе),
урочище Поплави

черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.)

1988 р.,
Б.Строцень

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148



14 2824 Курган
Жовтневе ІІ

с. Соборне
(Жовтневе),
урочище “Могила”,
на південний захід
від села

не датовано 1988 р., І.
Герета

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112

15 1799 Поселення
Жовтневе ІІІ

с. Жовтневе, ІІ
надзаплавна тераса
лівого берега
р. Гнізна, урочище
«Ципель»

черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.);
давньоруська
культура (ХІІ –
ХІІІ ст.)

2010 р., А.
Загородній

Площа не
визначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
24.03.2011 № 36

16 2835 Поселення
Курники І

с. Курники,
урочище Поле за
Дзендзелем

західно-
подільська група
скіфського часу
(ІІ пол. VІІ – V
(можливо ІV) ст.
до н. е.),
черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.),
райковецька
культура (кінець
VІІ – ІХ ст.),
давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

1990 р.,
М.Левчук,
О.Ситник,
М.Ягодинськ
а

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148



17 2837 Поселення
Курники ІІ

с. Курники,
урочище 3а
Штрикою

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.),
черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.)

М.Левчук Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

18 2838 Стоянка
Курники ІІІ

с. Курники,
урочище Ліщина,
лівий берег
р. Гніздичної

мезоліт (кінець
ІХ-VI тис. до н.
е.)

1983 р.,
М.Левчук

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

19 2836 Поселення
Курники ІV

с. Курники,
урочище Лиса Гора

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

М.Левчук Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

20 2834 Поселення
Курники V

с. Курники,
урочище Під
Бондарихою

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.),
давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

М.Левчук Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148



21 2839 Поселення
Лозова І

с. Лозова, урочище
Під ланом

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.),
черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.),
давньоруський
час (ХІІ-ХІІІ ст.)

1971,
Б.Остапів

900х150 м
13,5 га

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

22 2841 Поселення
Лозова ІІ

с. Лозова, урочище
“Поле вище
лісозахисної смуги”,
лівий берег
р. Гніздична

бронза –ранній
залізний вік (І
тис. до н. е.)

М. Левчук Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112

23 2842 Поселення
Лозова ІІІ

с. Лозова, лівий
берег р. Гніздична,
на схід від
залізничної зупинки

бронза – ранній
залізний вік (І
тис. до н. е.)

М. Левчук Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112

24 2840 Поселення
Лозова ІV

с. Лозова, урочище
“Біля старого
цвинтаря”, правий
берег р. Гніздична

бронза – ранній
залізний вік (І
тис. до н. е.)

М. Левчук Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112



25 2351 Поселення
Охримівці І

с. Охримівці,
урочище За ставом

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

1987 р., Б.
Строцень

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

26 2352 Поселення
Охримівці ІІ

с. Охримівці,
урочище За рікою

черняхівська
культура (кін. ІІ-
поч. V ст. н. е.)

1987 р., Б.
Строцень

250х60 м Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

27 2860 Курган
Романівка І

с. Романівка,
урочище Могила, за
лісом, на відстані
1 км на південний
захід від села,
північніше від
кургану розміщені
над ставком дачі

не датовано 1987 р.,
І.Герета

Висота
насипу – 0,7
м, діаметр–
близько 10 м
в звіті
І.Герети за
1989 р.
висота 1,5 м,
диаметр
30х30 м

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

28 2858 Поселення
Романівка ІІ

с. Романівка, на
південь від села,
лівий берег
р. Качава

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

2001 р., В.
Тиліщак

0,70 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112



29 2859 Поселення
Романівка ІІІ

с. Романівка,
південні околиці
села, лівий берег
р. Качава

бронза – ранній
залізний вік (І
тис. до н. е.)

2001 р., В.
Тиліщак

0,90 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112

30 1894 Поселення
Романівка ІV

с. Романівка,
північні околиці
села. Між шосе та
струмком

культура Ноа
(ХVІ-ХІІІ ст. до
н.е.)

2012 р.,
М.Строцень,
С.Шпаковськ
ий

До 1 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
29.10.2012
№ 149

31 2032 Поселення
Романівка V

с. Романівка,
ділянка
розташована в
північній околиці
села, на схилі
пагорба, в північно-
східному напрямку
від церкви, на
лівому березі
притоки до річки
Теребна.

ранньозалізний
вік (І тис. до
н.е.);
черняхівська
культура (III-IV
ст. н.е.);
давньоруський
час (ХІІ-ХІІІ
ст.н.е.);
пізнє
середньовіччя
(ХVІ – ХVІІ ст.
н. е.)

2014 р.
Строцень
Б.С.,
Строцень
М.Б.

приблизно
0,2 га

Щойно
виявлена

Наказ
департаменту
культури, релігій
та
національностей
ОДА від
18.05.2015 № 61



32 Не
присвоєн
о

Могильник
грунтовий
Романівка VІ

с. Романівка,
урочище Біля
церкви, південна
частина села, на
садибах Волинця та
Ягоди та на
церковному
подвір'ї, правий
берег р. Качава
(притока Гнізни)

черняхівська
культура (ІV-V
ст. н. е.)

1987 р.
відкритий
І.Геретою,
1988 р.
розкопки
І.Герети

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

33 Не
присвоєн
о

Грунтовий
могильник
Романове Село
І

с. Романове Село,
територія
кладовища, північні
околиці села

черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.)

1987-88,
Б.Строцень

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

34 2355 Поселення
Романове Село
ІІ

с. Романове Село,
урочище За
городами, західні
околиці села,
правий берег
р. Качави

давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

1987 р.,
Б.Строцень

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112



35 2866 Поселення та
могильник
Стегниківці І

с. Стегниківці,
урочище За ставами

бронза-ранній
залізний вік (І
тис. до н. е.),
комарівська
культура (XV-
XII ст. до н. е.);
висоцька
культура (ХІ-VІ
ст. до н. е.);
черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.);
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

М.Левчук 2 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

36 2867 Стоянка
Стегниківці ІІ

с. Стегниківці,
урочище “Поле за
лісом”, лівий берег
р. Гніздична

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому), мезоліт
(кінець ІХ-VI
тис. до н. е.)

1988 р., О.
Ситник

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112

37 2868 Поселення
Стегниківці ІІІ

с. Стегниківці,
урочище Поле, біля
ставу

давньоруський
час (ХІ-ХІІІ ст.)

1988р.,
О.Ситник

0,25 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148



38 2869 Поселення
Ступки І

с. Ступки, південно-
східні околиці,
урочище Під
Дубиною

бронзова доба (ІІ
тис. до н. е.)

1975 р.,
І.Герета

0,45 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

39 4338-Тр Могильник
Чернелів-
Руський І

с. Чернелів-
Руський, урочище
Могилки

черняхівська
культура (ІІІ-ІV
ст.)

дослідження
І.Герети

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Рішення
виконкому

Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162, Наказ
Міністерства

культури України
від 03.02.2010
№ 58/0/16-10 (у
редакції від
16.06.2011

№ 453/0/16-11)
40 2873 Могильник

Чернелів-
Руський ІІ

с. Чернелів-
Руський, урочище
Могилки

давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

1882 р., А.
Кіркор,
дослідження
І.Герети

до 1 га Щойно
виявлена

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 22.03.1971
№ 147

41 2875 Поселення
Чернелів-
Руський ІІІ

с. Чернелів-
Руський, урочище
“Загорода”, правий
берег р. Гнізна

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.);
давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

1980 р., Б.
Строцень

0,80 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112



42 2872 Поселення
Чернелів-
Руський ІV

с. Чернелів-
Руський, правий
берег р. Гнізна, біля
тракторної бригади,
200 м на схід від
могильника

черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.)

1974 р., І.
Герета

800х80-100 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112

43 2871 Могильник
Чернелів-
Руський V

с. Чернелів-
Руський, північні
околиці села,
урочище
“Могилки”, на захід
від черняхівського
могильника

поморська
культура (кінець
ІV – ІІ ст. до н.
е.)

1973 р., І.
Герета

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112

44 2874 Поселення
Чернелів-
Руський VІ

с. Чернелів-
Руський, урочище
“Квандри”, лівий
берег р. Гнізна

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

1988 р., Б.
Строцень

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.10.2005
№ 112

45 1958 Поселення
Чернелів-
Руський VІІ

с. Чернелів-
Руський, північна
частина села, на
правому березі
р. Гнізна, північний-
схід від мосту

культура Ноуа
(ХVІ-ХІІІ ст. до
н.е.)

2013 р.,
А.Загородній

бл. 6,0 га Щойно
виявлена

Наказ
департаменту
культури, релігій
та
національностей
обласної
державної
адміністрації від
15.05.2014
№ 76-од



46 2879 Стоянка та
поселення
Шляхтинці І
(Гніздички І у
Ситника)

с. Шляхтинці, 800 м
від східних околиць
села, лівий берег
р. Гніздечна

мезоліт (кінець
ІХ-VI тис. до н.
е.);
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

1982 р.,
О.Ситник

0,30 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

47 2880 Стоянка
Шляхтинці ІІ

с. Шляхтинці,
урочище Поле біля
Сосонок

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

0,35 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

48 2881 Поселення
Шляхтинці ІІІ

с. Шляхтинці,
південні околиці
села, урочище Поле

західно-
подільська група
скіфського часу
(ІІ пол. VІІ – V
(можливо ІV) ст.
до н. е.)

1987 р.,
О.Ситник

1,00 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області від
25.06.1992
№ 148

49 1282 Поселення
Шляхтинці ІV

с. Шляхтинці, на
схід від села, лівий
берег р. Гніздична,
на мисі, утвореному
двома балками, між
річкою та дорогою
Тернопіль-
Кременець

пшеворська
культура
(римський етап)
(ІІІ ст. до н. е. –
V ст. н. е.);
давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

2005 р., М.
Бігус, О.
Дерех

0,5 га
(100х50 м)

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

Директор Марина ЯГОДИНСЬКА



Додаток 3

Перелік
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії)

Байковецької сільської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Охорон
ний
номер
пам’ятк

и

Кі-
сть
внут
ріко
мпл
ексн
их

Назва пам’ятки,
короткий опис, з чим

пов’язана

Адреса Дата
події, у
зв’язку з
якою
об’єкт
набув
статусу
пам’ятки
(епоха)

Дата
утворе
ння

об'єкту

Автори Матеріал,
техніка

виготовле
ння

Основні
розміри

Катего
рія

охорон
и

Рішення
про взяття
під охорону

1 309 Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які
загинули в роки

Другої світової війни

с. Романове
село

1941-1945
рр.

1965 р. Масове
виробницт

во

Бетон,
камінь-
пісковик

Висота
скульптур
и – 3,5 м,
постамент
у – 1,6 м

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому
Тернопільсь
кої обласної
ради від
12.06.1978
р. № 286

2 693 Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які
загинули в роки

Другої світової війни

с. Байківці,
вул. Січових
Стрільців, 73

1941-1945
рр.

1974 р. Львівські
художньо-
виробничі
майстерні

Бетон,
камінь

Висота
скульптур
и – 4 м,

постамент
у –1,2х8х4
м, площа –
0,0300 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому
Тернопільсь
кої обласної
ради від
12.06.1978
р. № 286

3 575 Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які
загинули в роки

Другої світової війни

с. Дубівці,
центр

1941-1945
рр.

1969 р. Скульптор
– Ягода Я.
(Тернопіль

)

Бетон,
камінь

Висота
скульптур
и – 3 м,

обеліску –
7 м,

площа –
0,0440 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому
Тернопільсь
кої обласної
ради від
22.03.1971
р. № 147



4 584 Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які
загинули в роки

Другої світової війни

с. Романівка,
біля

кладовища

1941-1945
рр.

1969 р. Скульптор
– Ягода Я.
(Тернопіль

)

Бетон,
камінь

3х4х0,5 м,
площа –
0,0200 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому
Тернопільсь
кої обласної
ради від
22.03.1971
р. № 147

5 701 Пам'ятне місце
подвигу Героя

Радянського Союзу
Пігорєва Миколи
Григоровича

с. Романівка,
польова

дорога на с.
Ходачків, 200

м від
останньої
вулиці села,
біля мосту

1944 р. 1975 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь Висота
обеліску –
1,7 м,
площа –
0,0004 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому
Тернопільсь
кої обласної
ради від
12.06.1978
р. № 286

6 993 Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які
загинули в роки

Другої світової війни

с.
Стегниківці,
біля школи

1941-1945
рр.

1985 р. Скульптор
–

Мельник
В.

Бетон,
камінь

Висота – 8
м, площа –
0,0400 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому
Тернопільсь
кої обласної
ради від
26.08.1986
р. № 250

7 585 Братська могила
воїнів Радянської

армії

с. Ступки 1944 р. 1952 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь Висота
обеліску –
4,8 м,
площа –
0,0150 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому
Тернопільсь
кої обласної
ради від
22.03.1971
р. № 147



8 4385-Тр Пам’ятний знак
(хрест) на честь

скасування панщини

с. Ступки,
Тернопільськ

а, 70

1848 р. 1991 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь Хрест – 1,3
м,

постамент
–

2,3х0,75х0,
75 м,

цоколь –
0,40х1,45х
1,45 м,
площа –
0,0027 га

Місцев
ого

значенн
я

Наказ
Міністерств
а культури
України від
23.01.2012
р. № 51

9 3236 Пам'ятний знак
(надгробна плита
(стела) з написом
латинською мовою)
"Чолганський камінь"

с. Чернелів-
Руський, біля
господарсько
го двору, 30 м
від дороги

2-га пол.
ХVI ст.

2-га
пол.

ХVI ст.

Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь 1,5х0,6х0,1
5 м,

цоколь –
0,5х3х3 м,
площа –
0,0010 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт
культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної
адміністраці

ї від
27.01.2010
р. № 16

10 1885 Могила видатного
громадського діяча,
священика, бджоляра
Михалевича Миколи

с. Чернелів-
Руський,

кладовище,
північний бік,

50 м від
дороги

1843-1922
рр.

1922 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь 0,5х2х3 м,
площа –
0,0006 га

Місцев
ого

значенн
я

Розпорядже
ння

Представни
ка

Президента
України в
Тернопільсь
кій області

від
25.06.1992
р. № 148



11 991 Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які
загинули в роки

Другої світової війни

с. Шляхтинці 1941-1945
рр.

1985 р. Скульптор
–

Мельник
В.

Бетон,
камінь

Висота
пілонів – 8
м, площа –
0,0300 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому
Тернопільсь
кої обласної
ради від
26.08.1986
р. № 250

12 3238 Братська могила
воїнів Української
Повстанської Армії
сотні «Бурлаки» (5

чол.)

с. Шляхтинці,
кладовище, за
селом в бік с.

Лозова

Загинули в
лісі

21.05.1945
р.

Перепо
ховані з
лісу

1995 р.

Робота
самодіяльн

их
майстрів

Метал Хрест – 3
м,

могила –
2х3 м,
площа –
0,0005 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт
культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної
адміністраці

ї від
27.01.2010
р. № 16

13 3276 Братська могила
(близько 120 осіб)
поляків, які трагірно
загинули в ніч з 28 на
29 грудня 1944 р.

с. Шляхтинці,
кладовище, за
селом в бік с.

Лозова

1944 р. 2007 р. Впорядков
ано

поляками

Бетон,
камінь,
мармур

Щойно
виявлен

ий
об'єкт
культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної
адміністраці

ї від
05.03.2013
р. № 26-од



14 3232 Пам'ятний знак до 60-
річчя депортації
жителів Надсяння,

Підляшшя, Холмщини
у Західну Україну

с. Соборне,
біля сільської
ради, напроти

будинку
культури

1945-1946
рр.

2005 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Граніт,
галька

2,2х1,6х1,8
м, площа –
0,0004 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт
культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної
адміністраці

ї від
27.01.2010
р. № 16

Директор Марина ЯГОДИНСЬКА



Додаток 4

Перелік
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва)

Байковецької сільської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Охорон
ний
номер
пам’ятк

и

Кі-
сть
внут
ріко
мпл
ексн
их

Назва пам’ятки,
короткий опис, з чим

пов’язана

Адреса Дата
події, у
зв’язку з
якою
об’єкт
набув
статусу
пам’ятки
(епоха)

Дата
утворе
ння

об'єкту

Автори Матеріал,
техніка

виготовле
ння

Основні
розміри

Катего
рія

охорон
и

Рішення
про взяття
під охорону

1 4482-Тр
(3282)

Скульптура св. Яна
Непомука

с. Охримівці,
північно-
східна

околиця села

- 1862 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь Скульптур
а - 1,4 м,
постамент

-
1,5х1,2х1,2
м, площа -
0,0004 га

Місцев
ого

значенн
я

Наказ
департамент
у культури,
релігій та

національно
стейТернопі
льської
обласної
державної
адміністраці

ї від
15.05.2014
р. № 76-од,

Наказ
Міністерств
а культури
України від
18.04.2017
р. № 323



2 904 Пам’ятник українській
письмениці Лесі

Українці

с. Романове
Село

1971-1913
рр.

1972 р. Тернопільс
ькі

художньо-
виробничі
майстерні

Бетон,
камінь-
пісковик

Скульптур
а – 1,2 м,
постамент
– 3 м

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому
Тернопільсь
кої обласної
ради від
12.06.1978
р. № 286

3 1875 Пам’ятник поету,
письменнику,

художнику Шевченку
Тарасу Григоровичу

с. Байківці,
центр, біля

сільської ради

1814 –
1861 рр.

2002 р Скульптор
–

Сонсядло
І.

архітектор
Самарик

М.

Мідь
карбована,
камінь

Скульптур
а – 2,2 м,
постамент
– 1,6х1,2х1
м, площа –
0,0009 га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної
адміністраці

ї від
18.10.2005
р. № 112

4 1886 Пам’ятник видаткому
громадському діячу,
священику, бджоляру
Михалевичу Миколі

с. Чернелів-
Руський, біля

церкви

1843-1822
рр.

2001 р. Скульптор
–

Садовник

Мідь
карбована,
камінь

Скульптур
а – 1,4х1,2

м,
постамент

–
2,4х0,85х0,

85 м

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної
адміністраці

ї від
18.10.2005
р. № 112



5 3237 Пам’ятник - історику,
літературознавцю,

публіцисту, педагогу,
громадському діячеві

Барвінському
Олександру
Григоровичу

с. Шляхтинці,
біля школи

1847-1926
рр.

23.10.20
05 р.

Скульптор
Вільгушин
ський
Роман

Мідь
карбована,
граніт

Скульптур
а – 0,9 м,
постамент

–
1,7х0,5х0,5
м, площа –
0,0004 га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної
адміністраці

ї від
27.01.2010
р. № 16

Директор Марина ЯГОДИНСЬКА



Додаток 1

Перелік
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології)

Бережанської міської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Охоронн
ий

номер

Назва
пам’ятки

Місцезнаходження Культурна
приналежність

Час і автор
відкриття

Основні
розміри

Категорія
охорони

Взяття під
охорону

1 1812 Поселення
Баранівка І

с. Баранівка, східні
околиці села, лівий
берег р. Ценюв

черняхівська
культура (кін. ІІ-
поч. V ст. н. е.);
давньоруська
культура

2011 р., О.
Дерех,
А.Чокан

0,50 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
09.02.2012 № 14

2 1922 Стоянка
Бережани ІV

м. Бережани, на
березі ставку в
урочищі Глиніще на
лівому березі
р. Золота Липа,
0,4 км на схід від
міста

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому);
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

1971 р., А.Б.
Богуцький,
1987 р. Л.
Мацкевой

0,30 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

3 1216 Стоянка
Бережани V

м. Бережани, на
вершині високого
берегового схилу
правого берега
р. Золота Липа,
урочище Гора
Сторожисько на
північних околицях
села, 800 м від міста

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому);
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1980 р., О.
Ситник; 1983
-1987 рр.
обстежено О.
Ситником;

1 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162



4 1919 Стоянка
Бережани VІ

с. Посухів, стоянка в
урочищі Гора
Лисоня (кар’єр) на
лівому березі
р. Золота Липа на
відстані 3 км на
південний схід від
околиць міста

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому);
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1980 р., О.
Ситник; 1983
-1987 рр.
обстежено О.
Ситником;

прибл. 1 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

5 1286-Тр Стоянка
Бережани VІІ

м. Бережани,
північно-західні
околиці, на схід від
місцевої
птахоферми,
поблизу струмків,
на правому березі
р. Золота Липа (біля
ставу), при в’їзді в
місто зі сторони
села Нараїв

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому);
енеоліт

1987, Л.
Мацкевой,
М.Демидюк

0,75 га Місцевого
значення

Наказ
Міністерства
культури
України від
18.04.2017
№ 326, Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 05.12.1986
№ 343,

6 1921 Стоянка
Бережани VІІІ

м. Бережани, 2 км
на схід від міста, на
схилі балки, на
березі
Бережанського
озера, на лівому
березі р. Золотой
Липи, частково на
території садиби

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1987-88 р., Л.
Мацкевой

0,1200 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

7 1570 Поселення
Бережани Х

м. Бережани, 1 км
на північ від міста,
лівий берег
р. Золота Липа

комарівсько-тши
нецька культура
(XVI – XII ст. до
н. е.);
давньоруський

2006 р.,
М.Філіпчук

100х40 м (4
га)

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної



час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

адміністрації від
27.01.2010 № 16

8 1571 Поселення
Бережани ХІ

м. Бережани, 1 км
на південний схід
від міста, верхня
частина мисового
підвищення лівого
берега р. Золота
Липа

комарівсько-тши
нецька культура
(XVI – XII ст. до
н. е.);
черняхівська
культура (кін. ІІ-
поч. V ст. н. е.)

2006 р.,
М.Філіпчук

110х50 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

9 1572 Поселення
Бережани ХІІ

м. Бережани, 300 м
на південь від
південних окраїн
міста, праворуч
автодороги
Бережани –
Потутори, лівий
берег р. Золота Липа

голіградська
культура (ХІ –
VIII ст. до н. е.)

2006 р.,
М.Філіпчук

120  х 50 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

10 1744 Городище Біще
І

с. Біще, центр села,
урочище
«Замок»/урочище
«Гора Вали»(?),
правий берег
р. Золота Липа.

райковецька
культура (VII –
IX ст. );
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

2006 р.,
М.Філіпчук

1 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

11 1567 Поселення Біще
ІІ

с. Біще,
південно-східні
околиці села,
правий берег
р. Золота Липа

слов'янська
культура;
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

2006 р.,
М.Філіпчук

200  х 100 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

12 1620 Стоянка
Гиновичі І

с. Гиновичі, 2,50 км
на південь від села,

пізній палеоліт
(40-10 тис. років

2006 р.,
М.Білик,

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління



лівий високий берег
р. Золота Липа

тому),
висоцька
культура (ХІІ –
ІХ ст. до н.е.)

М.Бандрівськ
ий,2008 –
розкопки
експедиції
ДП ОАСУ
«Подільська
археологія»,
м.Тернопіль і
РАС, м. Львів

культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

13 1621-Тр Стоянка
Гиновичі ІІ

с. Гиновичі,
250-300 м на
південь від села, на
високому лівому
березі річки Золота
Липа

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

2006 р., М.
Білик, М.
Бандрівський

0,8 га Місцевого
значення

Наказ
Міністерства
культури
України від
28.01.2014 № 42

14 1622 Стоянка,
поселення
Гиновичі ІІІ

с. Гиновичі, 2,5 км
на південь від села,
лівий високий берег
р. Золота Липа,
урочище
Надставчина або
Під берегами

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому), епоха
бронзи-ранній
залізний вік (І
тис. до н. е.)

2006 р.,
М.Білик,
М.Бандрівськ
ий

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

15 1287-Тр Поселення
Жуків І

с. Гиновичі, на
північно-
східних околицях
села, урочище
Скрилів

ІV тис. до н.е.,
друга
половина ІІІ тис.
до н.е.,
ХVІ – ХІV ст. до
н.е.,
висоцька
культура (ХІІ –
ІХ ст. до н.е.)

1978 р.,
Волинсько-Д
ністровська
експедиція
Львівського
університету;
2006 р. -
розкопки М.
Бандрівський

2 га Місцевого
значення

Наказ
Міністерства
культури
України від
15.09.2010
№ 706/0/16-10

16 1288-Тр Поселення
Жуків ІІ

с. Жуків, урочище
Лісок, біля підніжжя

ранній залізний
вік (І тис. до н.

1978 р.,
Волинсько-Д

2 га Місцевого
значення

Наказ
Міністерства



гори Хім, 1-1,2 км
на північ від села на
правому березі р.
Золота Липа, на
пологому схилі

е.),
висоцька
культура
(ХІІІ – ІХ ст. до
н.е.)

ністровська
експедиція
Львівського
університету;
2006 р. -
розкопки М.
Бандрівський

культури
України від
15.09.2010
№ 706/0/16-10

17 1925 Могильник і
стоянка Жуків
ІІІ

с. Гиновичі,
урочище “Гук”,
південно-східні
околиці села, лівий
берег р. Золота
Липа, на краю
високого плато, що
піднимається на
100-200 м над
долиною річки.
Більша частина гори
під лісом, решта -
городи

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому);
висоцька
культура (ХІ-VІ
ст. до н. е.)

1978 р.,
Волинсько-Д
ністровська
експедиція
Львівського
університету;
2006 р. -
розкопки М.
Бандрівський

0,80 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

18 1289-Тр Поселення
Жуків ІV

с. Підлісне, на
південний
схід від села,
урочище Гора
Дубрівка, 1, 5 км на
захід від с. Жуків.
Мисоподібне плато
утворене двома
струмками що
впадають в
р. Золота Липа

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.),
висоцька
культура
(ХІІ – Х ст. до
н.е.)

1978 р.,
Волинсько-Д
ністровська
експедиція
Львівського
університету;
2006 р. -
розкопки М.
Бандрівський

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Наказ
Міністерства
культури
України від
15.09.2010
№ 706/0/16-10



19 1335 Курганна група
(13 курганів)
Жуків V

с. Жуків,
південно-східні
околиці села, біля
поселення Жуків ІІІ
на відстані 50-150
м., урочище Гук на
високому плато

культура
невизначена

2006 р.,
М.Білик,
М.Пелещиши
н, Р.Чайка

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

20 1611 Поселення
Жуків VІ

с. Жуків, високий
правий берег
р. Золота Липа,
урочище „За
Волійниковим
ровом”, 150-200 м
від церкви. На
високому правому
березі р. Золота
Липа. Займав майже
всю вершину
мисоподібного
пагорба

трипільська
культура;
ранній період
епохи бронзи (IV
– III тис. до н.
е.);
комарівсько-тши
нецька культура
(XVI – XII ст. до
н. е.); культура
ноа;
ранній залізний
час (І тис. до н.
е.);
латенський час;
лука-райковецьк
а культура (VII –
IX ст. )

2006 р.,
М.Білик,
М.Бандрівськ
ий

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

21 1612 Стоянка Жуків
VІІ

с. Жуків, 800 м на
північ від церкви, на
вершині
вододільного плато,
на відстані 50-60 м
від опори ЛЕП

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

2006 р.,
М.Білик,
М.Бандрівськ
ий

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16



22 1613 Крем’яна
майстерня
Жуків VІІІ

с. Жуків, високий
правий берег
р. Золота Липа,
урочище Лісок,
170-200 м на
північний захід від
водопанірної вежі.

ранній період
епохи бронзи (IV
– III тис. до н. е.)

2006 р.,
М.Білик,
М.Бандрівськ
ий

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

23 1615 Стоянка Жуків
Х

с. Жуків, східні
околиці села, 300 м
на схід від
консервного заводу,
урочище Дуброва,
на вершині
вододільного
відрогу

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1987 р., О.
Ситник, 2006
р., М. Білик,
М.
Бандрівський

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

24 1617 Поселення
Жуків ХІІ

с. Жуків, південні
околиці села,
урочище Коло
Українців,
привершинна
частина пагорба, по
обідва боки
автошосе на
м. Бережани

ранній період
епохи бронзи (IV
– III тис. до н. е.)

2006 р., М.
Білик, М.
Бандрівський

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

25 1618 Стоянка Жуків
ХІІІ

с. Жуків, східні
околиці села, в
районі закинутого
кар'єру, лівий берег
р. Золота Липа

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

2006 р., М.
Білик, М.
Бандрівський

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16



26 1619 Курганна група
Жуків ХІV (2
кургани)

с. Жуків, 1,5 км на
схід від села,
урочище За
Грабечком

культура
невизначена

2006 р., М.
Білик, М.
Бандрівський

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

27 2320 Поселення
Залужжя І

с. Залужжя, західні
околиці села, між
двома ярами

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

1988 р., О.
Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

28 1594 Курганна група
(5 курганів)
Лісники І

с. Лісники, 1,5 км на
північний схід від
кафе при дорозі
Стрий-Тернопіль,
2,25 км на північний
захід від військового
цвинтаря І світової
війни

епоха бронзи –
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

2006 р.,
Рятівна
археологічна
служба, м.
Львів

діаметр – 14
– 18 м,
висота – 0,3 –
1,4 м

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

29 1595 Курганна група
(2 кургани)
Лісники ІІ

с. Лісники,
межиріччя
р. Нараївка та
р. Золота Липа,
350 м на північний
схід від поселення
Лісники І

епоха бронзи –
ранній залізний
час (І тис. до н.
е.)

2006 р.,
Рятівна
археологічна
служба, м.
Львів

діаметр – 12
– 14 м,
висота – 0,6 –
0,7 м

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

30 2090 Курганна група
(9 курганів)
Лісники ІІІ

с. Лісники,
межиріччя
р. Нараївка та

епоха бронзи –
ранній залізний

2006 р.,
Рятівна
археологічна

діаметр – 12
– 22 м,

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури



р. Золота Липа,
400 м на північний
схід від поселення
Лісники ІІ

час (І тис. до н.
е.)

служба, м.
Львів

висота – 0,25
– 1,4 м

обласної
державної
адміністрації від
18.09.2018
№ 120-од

31 2091 Курганна група
(2 кургани)
Лісники ІV

с. Лісники,
межиріччя
р. Нараївка та
р. Золота Липа, за
3 км на захід від
північно-західної
околиці с. Лісники і
за 1,5 км на
північний схід від
західної околиці
с. Павлів, вздовж
західного схилу
пагорба

епоха бронзи –
ранній залізний
час (І тис. до н.
е.)

2017 р.,
Рятівна
археологічна
служба, м.
Львів

діаметр – 21
– 26 м,
висота –
1,0-1,5 м

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
18.09.2018
№ 120-од

32 1628 Поселення
Надрічне І

с. Надрічне,
південно-західні
околиці села,
урочище Дворисько

епоха бронзи –
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

2006 р.,
М.Білик,
М.Бандрівськ
ий

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

33 1629 Поселення
Надрічне ІІ

с. Надрічне,
північна частина
села, 130 м на схід
від автодороги
Бережани -
Поморяни

епоха бронзи –
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

2006 р.,
М.Білик,
М.Бандрівськ
ий

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16



34 1624 Поселення
Підлісне І

с. Підлісне, 250 м на
південь від сільської
церкви, на високому
правому березі
р. Золота Липа,
урочище Підлужжя,
Провал, За
Провалом і Стінка

палеоліт;
трипільська
культура (VI – ІІІ
тис. до н. е.);
епоха бронзи;
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.);
пшеворська
культура (І – ІІІ
ст.);
ранньослов’янсь
кий час

2006 р.,
М.Білик,
М.Бандрівськ
ий

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

35 1625 Курганна група
(7 курганів)
Підлісне ІІ

с. Підлісне,
урочище Могилки
або Татарська
могила

енеоліт – епоха
бронзи

2006 р.,
М.Білик,
М.Бандрівськ
ий

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

36 1627 Стоянка
Підлісне ІV

с. Підлісне, 800 м на
захід від церкви,
урочище Заланє

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

2006 р.,
М.Білик,
М.Бандрівськ
ий

50 м х 20 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

37 1710 Поселення
Пліхів І

с. Пліхів, північні
околиці села,
правий берег
р. Золота Липа

висоцька
культура (ХІІ –
Х ст. до н.е.);
черняхівська
культура (кін. ІІ-
поч. V ст. н. е.)

2008 р., А.
Чокан, С.
Грабовий,
М.Ягодинськ
а

площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної



адміністрації від
27.01.2010 № 16

38 1290-Тр Стоянка
Поручин І

с. Поручин,
південно-східні
околиці села, в
кар'єрі для
добування вапняку,
лівий берег
р. Золота Липа

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1984 р., О.
Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Наказ
Міністерства
культури
України від
15.09.2010
№ 706/0/16-10

39 1566 Поселення
Поручин ІІ

с. Поручин,
південно-західні
околиці села, лівий
берег р. Золота Липа

комарівсько-тши
нецька культура
(XVI – XII ст. до
н. е.)

2006 р.,
М.Філіпчук

140  х 70 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

40 1523 Поселення
Посухів І

с. Посухів, 300 м на
захід від г. Лисоня,
пологі схили
правого борту
пересохлої балки

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

2007 р.,
О.Дерех, В.
Струганець,
І.
Саківський,
В. Бірчак

0,7 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

41 1524 Поселення
Посухів ІІ

с. Посухів, 700 м на
південний захід від
г. Лисоня, круті
схили лівого борту
пересохлої балки

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

2007 р.,
О.Дерех, В.
Стhуганець,
І.
Саківський,
В. Бірчак

0,6 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

42 1245-Тр Поселення
Потутори І

с. Потутори,
південні околиці
села, територія

бронза-ранній
залізний

2005 р., М.
Ягодинська

9,32 га Місцевого
значення

Наказ
Міністерства
культури



колгоспного двору,
мис між правим
берегом річки Ценів
і лівого берега річки
Золота Липа

вік (ІІ – І тис. до
н.е.)

України від
05.07.2011
№ 511/0/16-11

43 1573 Поселення
Потутори ІІ

с. Потутори, 700 м
на південь від
поселення
Потутори І, справа
від автодороги
Бережани -
Потутори

голіградська
культура (ХІ –
VIII ст. до н. е.);
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

2006 р.,
М.Філіпчук

80  х 30 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

44 1687 Поселення
Потутори ІІІ

с. Потутори,
північно-західна
частина села, нижня
частина схилу при
впадінні
безіменного струмка
в р. Золота Липа

культура
Ґава-Голігради
(ІІІ – І тис. до н.
е.);
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

2006 р.,
М.Філіпчук

180  х 60 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

45 1688 Поселення
Потутори ІV

с. Потутори, 3 км на
південь від
м. Бережани, 1 км
на північ від
с. Потутори,
праворуч дороги
Бережани -
Потутори

черняхівська
культура (кін. ІІ-
поч. V ст. н. е.);
празько-корчаць
ка культура (V –
VII ст.).

2006 р.,
М.Філіпчук

130  х 60 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

46 1931 Городище
Урмань І

с. Урмань, правий
берег ставка
(р. Золота Липа)
(на городищі
розташований
могильник з

давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

2006 р.,
обстежив М.
Філіпчук;
2008 р.,
обстежили
О.Дерех,

150 м х 90 м Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162



підплитовими
похованнями), за
800 м на південь від
західної частини
села. На території
городища
розташована садиба

М.Ягодинськ
а,
В.Ільчишин

47 1746 Поселення
Урмань ІІ

с. Урмань, 150 м на
південний захід від
городища Урмань І,
лагідні схили
правого берега
р. Золота Липа,
урощище
Церквиська

давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

2006 р.,
М.Філіпчук;
2008 р.,
обстежили
О.Дерех,
М.Ягодинськ
а,
В.Ільчишин

120 х 100 м Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

48 1747 Городище
Урмань ІІІ

с. Урмань, правий
берег р. Східна
Золота Липа,
урочище «Окопи»

райковецька
культура (ІХ-Х
ст.)

2006 р.,
М.Філіпчук;
2008 р.,
обстежили
О.Дерех,
М.Ягодинськ
а,
В.Ільчишин

діаметр – 40
м, 0,1256 га

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

49 1875 Поселення
Урмань ІV

с. Урмань, північні
околиці села на
лівому березі ставу.

епоха бронзи -
ранньозалізний
вік (ХV – V ст.
до н.е.)
давньоруський
час (ХІІ-ХІІІ ст.)

2012 р.,
О.Дерех,
М.Бігус

не визначена Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
26.06.2012 № 97



Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА



Бережанська територіальна громада

№
з/п

Охор.
номер

Найменування пам’ятки Місцезнаходження Датування
(відповідн

о до
рішення)

Категорія
(відповідно
до рішення)

№ та дата рішення, відповідно до
якого об’єкту культурної

спадщини надано статус пам’ятки

1. 2149 Залізничний вокзал м Бережани
вул. Привокзальна

1899 р. місцевого
значення

розпорядження голови ОДА від
22.07.1996 р. № 295

2. 76 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Академічна, 1

1910 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

3. 77 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Академічна, 14

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

4. 21 Споруда крайового суду
(мур.)

м. Бережани
вул. Академічна, 20

1912 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

5. 29 Споруда Польського
товариства

м. Бережани
вул. Бандери,  2

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

6. 91-Тр Магістрат (мур.) м. Бережани
вул. Банкова, 4-а

середина
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

7. 17 Банк (мур.) м. Бережани
вул. Банкова, 6

1910 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

8. 24 Українська бурса (мур.) м. Бережани
вул. Братів Лепких, 19

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

9. 80 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Братів Лепких, 4

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986р.
№ 343



10. 25 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Братів Лепких, 5

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

11. 23 Українська селянська бурса
(мур.)

м. Бережани
вул. Братів Лепких, 6

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

12. 1824 Синагога (мур.) м. Бережани
вул. Валова

1 718 р. місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993 р.
№ 58

13. 27 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Валова,11

1910 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

14. 81 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Вірменська,1

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

15. 18 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Вірменська, 2

початок
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

16. 19-Тр Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Вірменська, 4

початок
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

17. 82/0-Тр Комплекс Вірменського
костелу (мур.)

м. Бережани
вул. Вірменська, 6

1764 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

18. 82/1-Тр Вірменський костел (мур.) м. Бережани
вул. Вірменська, 6

1764 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

19. 82/2-Тр Дзвіниця костелу (мур.) м. Бережани
вул. Вірменська, 6

1764 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

20. 83 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Вірменська, 7

1893 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343



21. 84 Житловий будинок(мур.) м. Бережани
вул. Вірменська, 8

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

22. 20 Гімназія (мур.) м. Бережани
вул. Гімназійна, 2

1914 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

23. 641/1 Замок (мур.) м. Бережани
вул. І.Франка

1554 р. національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

24. 641/2 Троїцький замковий
костел-усипальниця (мур.)

м. Бережани
вул. І.Франка

1554 р. національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

25 26/3 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Кармелюка, 10

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

26 26/1 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Кармелюка, 6

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

27 26/0 Комплекс житлових
будинків (мур.)

м. Бережани
вул. Кармелюка, 6, 8,
10

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

28 26/2 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Кармелюка, 8

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

29. 643/1 Миколаївський костел
монастиря Бернардинів
(мур.)

м. Бережани
вул. Костельна, 1

1630-
1683 рр.

національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

30. 643/2 Келії монастиря
Бернардинів (мур.)

м. Бережани
вул. Костельна, 1

1716-
1742 рр.

національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

31 642/1 Костел Різдва Діви Марії
(мур.)

м. Бережани
вул. Лепких, 1

1600 р. національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

32 642/2 Дзвіниця костелу Різдва
Діви Марії (мур.)

м. Бережани
вул. Лепких, 1

1741 р. національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

33 22 Народний театр (мур.) м. Бережани
вул. Міцкевича, 4

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.



№ 401
34 28 Пошта (мур.) м. Бережани

вул. С. Бандери, 1
початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

35. 88 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. С. Бандери, 14

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Терн. ОВК від 05.12.1986р.
№ 343

36. 89 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. С. Бандери, 19

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986р.
№ 343

37 87 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. С. Бандери, 6

1901 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986р.
№ 343

38 85 Школа (мур.) м. Бережани
вул. Тернопільська, 1

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 09.08.1982 р.
№ 401

39 1732 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Шевченка, 26

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 31.03.1992 р.
№ 30

40 640 Миколаївська церква (дер.) м. Бережани
вул. Шевченка, 62

1691 р. національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

41. 79 Житловий будинок(мур.) м. Бережани
вул. Шевченка,7

середина
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

42. 78-Тр Житловий будинок (мур.) м. Бережани
вул. Шевченка, 1

середина
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

43 98 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 10

XVIII-
XIX ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

44 99 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 11

XVIII-
XIX ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343



45 100 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 13

кінець
XVIII ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

46 101 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 14

кінець
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

47. 102 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 16

кінець
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

48. 103 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 17

середина
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

49 104 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 18

кінець
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

50 105 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 19

кінець
XVIII ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

51 106 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 20

XVIII ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

52 107 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 21

1877 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

53 108 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 22

початок
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

54 109 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 23

кінець
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

55 110 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 25

початок
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343



56 93 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 4

початок
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

57 94 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 6

XVIII-
ХХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

58 95 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 7

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

59 96 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 8

ХІХ ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

60 97 Житловий будинок (мур.)
(готель)

м. Бережани
пл. Ринок, 9

XVIII-
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

61 638 Ратуша (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 1

1811 р. національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

62 639 Троїцький собор (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 12

1768 р. національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

63 91 Житловий будинок (мур.) м. Бережани
пл. Ринок, 3 (пл.
60-річчя Жовтня, 3)

середина
ХІХ ст.

місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 05.12.1986 р.
№ 343

64 353 Церква Різдва Пречистої
Богородиці (мур.)

с. Баранівка 1902 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 31.03.1992 р.
№ 30

65 349 Церква св. Гліба і Бориса
(дер.)

с. Біще 1928 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 31.03.1992 р.
№ 30

66. 1555 Костел Успіння Діви Марії
(мур.)

с. Біще 1644-
1653 рр.

національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
06.09.1979 р. № 442

67. 351 Церква св. Іоанна
Богослова (мур.)

с. Жуків 1873 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 31.03.1992 р.
№ 30



68. 352 Церква Введення в храм
Пречистої Діви Марії (мур.)

с. Куропатники 1937 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 31.03.1992 р.
№ 30

69. 347 Церква Різдва Пречистої
Богородиці (мур.)

с. Лісники 1905 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 31.03.1992 р.
№ 30

70. 362 Церква св. Михаїла (мур.) с. Посухів 1926 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 31.03.1992 р.
№ 30

71. 361 Церква св. Миколая (мур.) с. Потутори 1903 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського ОВК від
31.03.1992 р. № 30

72. 1820 Парк с. Рай,
вул. Раївська

18-19 ст. місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993 р.
№ 58

73. 348 Церква Святої Покрови
(мур.)

с. Рай,
вул. Раївська

1885 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського ОВК від
31.03.1992 р. № 30

74. 644 Мисливський палац з
ландшафтним парком
(мур.)

с. Рай,
вул. Райська

1760-
1770 рр.

національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
24.08.1963 р. № 970

75. 1822 Церква св. Петра і
Павла(мур.)

с. Урмань початок
ХХ ст.

місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993 р.
№ 58

74. 1823 Школа(мур.) с. Урмань початок
ХХ ст.

місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993 р.
№ 58

75. 1560/1 Церква Петра і Павла (дер.) с. Урмань 1688 р. національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
06.09.1979 р. № 442

76. 1560/2 Дзвіниця церкви Петра і
Павла (дер.)

с. Урмань 1688 р. національног
о значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
06.09.1979 р. № 442

77. 374 Церква Воскресіння
Господнього(мур.)

с. Шибалин 1875 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського ОВК від
31.03.1992 р. № 30





Додаток 3

Перелік
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії)

Бережанської міської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Охорон
ний

номер
пам’ятк

и

Кі-с
ть

внут
ріко
мпл
ексн
их

Назва пам’ятки,
короткий опис, з чим

пов’язана

Адреса Дата
події, у

зв’язку з
якою
об’єкт
набув

статусу
пам’ятк
и (епоха)

Дата
утворенн
я об'єкту

Автори Матеріал,
техніка

виготовле
ння

Основні
розміри

Катего
рія

охорон
и

Рішення
про взяття
під охорону

1 40, мем.
дошка -

879

 Будинок, у якому жив
письменник

Чайковський Андрій
та бував письменник
Франко Іван Якович

м. Бережани,
вул. Валова,

11

1888-191
0 рр. мем.

дошка
1981

2 пол.
ХІХ ст.

Автор
будинку

невідомий,
ск. Мем.
дошки

Мигоцьки
й З. (Львів)

Цегла,
бляха,

мемуріаль
на

дошка-мет
ал

Висота –
10 м,

довжина –
18 м,

ширина –
10 м,

мемуріаль
на

дошка-0,5х
0,3

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

Меморіальн
а дошка –

Тернопільсь
кого

облвиконко
му від

25.01.1982
р. № 34

2 1275  Пам’ятний знак
“50-річчя депортації

українців”

м. Бережани,
вул. І. Франка

1944 -
1947 р.

27.10.199
6 р.

Авт.
Богдан
Тихий,

Арх.  М.
Гайда,

Камінь
пісковик

Висота…-
4,5 м,

площа-0.00
36 га

постамент

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної



виконавець
М.

Майстер

…- 0,5 м,
площа-0,00

01 га

ної
спадщи

ни

державної
адміністраці

ї від
18.10.2005
р. № 112

3 3262  Братська могила
Українських Січових

Стрільців

м. Бережани,
вул. Лепких,
кладовище

1914-191
5 рр.

1914-191
5 рр.

Робота
самодіяльн

их
майстрів

Граніт Хрест - 2,0
м,

постамент
-

2,15х4х5,5
м, площа -
0,0025 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

26.06.2012
р. № 97

4 3332  Меморіал борцям за
волю України
(ОУН-УПА)

м. Бережани,
вул. Лепких,
кладовище

40-50-ті
рр. ХХ

ст.

14.10.199
7 р.

Робота
самодіяльн

их
майстрів

Земля,
бетон,
камінь,
граніт,
метал

 Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

12.10.2017
р. № 124-од

5 3258  Могила Осипа
Ковшевича

(1852-1919) -
полковника УГА,

лікаря, коменданта
ЗУНРу у

Бережанському повіті
в 1918-1919 рр.

м. Бережани,
вул. Лепких,
кладовище

1919 р. 1919 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь,
бетон

Хрест - 0,7
м,

постамент
-

2,65х1,53х
1,46 м,
площа -

0,0004 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

26.06.2012
р. № 97



6 3259  Могила Тимотея
Старуха (1860-1923) -
посла до австрійського

парламенту і
галицького сейму

м. Бережани,
вул. Лепких,
кладовище

1923 р. 1924 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Мармуров
а крихта

Обеліск -
2,15х1,40

м,
постамент

-
0,3х2,65х2,
5 м, площа
- 0,0009 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

26.06.2012
р. № 97

7 1040  Могила підполковника
Тонкіна П. Ф.

м. Бережани,
вул. Лепких,
кладовище

1944 р. 1944 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Бетон Надгробок
– 2,15х1,45
м, обеліск
– 2,05 м,
площа -

0,0006 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
29.01.1988

р. № 32
8 38 10 Братські могили воїнів

Радянської армії (3),
могили воїнів

Радянської армії (7)

м. Бережани,
вул. Лепких,
кладовище

1941-194
5 рр.

1957 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь-піс
ковик

Висота
обеліску –

6,5 м,
розміри

надмогиль
них плит
2,2х1,8 м,
площа -

0,0080 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

9 1281  Братська могила воїнів
Української

Повстанської Армії
сотні Юхновича Івана

„Кока” (24 чол.)

м. Бережани,
вул. Лепких,
кладовище,
біля ділянки

могил
австрійських

воїнів

5.04.1945
р.

1945 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Земляний
насип,

металевий
хрест,

огорожа

Хрест – 3,3
м, насип –
1,9х6,3 м,
площа –
0,0012 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від



18.10.2005
р. № 112

10 37  Братська могила воїнів
Радянської армії,
пам’ятний знак

воїнам-землякам, які
загинули в роки

Другої світової війни

м. Бережани,
вул. Лепких,
кладовище,

західна
частина

1941-194
5 рр.

1947 р. Масове
виробницт

во

Бетон,
камінь-піс

ковик

Висота
скульптури

– 2 м,
постамент
у – 2,2 м,
площа –
0,0055 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

11 954  Могила льотчика
Радянської армії

Браїлка О. С.

м. Бережани,
вул. Лепких,

кладовище+E
70

1944 р. 1965 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Бетон Надгробок,
площа -

0,0006 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
26.08.1986
р. № 250

12 1280  Ділянка могил
австрійських воїнів,

які загинули в Першій
Світовій війні

м. Бережани,
вул. Лепких,

південна
частина

кладовища

1914-191
6 рр.

1914-191
6 рр.

Впорядков
ані

австрійськ
ою

спілкою
охорони
воєнних
могил

"Чорний
хрест" на

поч.
2000-их

рр.

Хрести
кам'яні,

центральн
ий хрест –

галька з
цементом

Центральн
ий хрест –
4х1,5х2,15
м, площа –
0,2400 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

13 1276  Будинок, у якому
проживала родина
Старухів (батько –

національно-демократ
ичний посол до
австрійського

м. Бережани,
вул.

Хмельницько
го, 22

ХІХ-ХХ
ст.

ХІХ-ХХ
ст.

Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь,
бетон,
цегла

6,5х15х7
м, площа –
0,0150 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної



парламенту, діти –
учасники визвольних

змагань)

спадщи
ни

адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

14 1168  Могила учасника
польського повстання

1863 р. Якуба
Шиманського

м. Бережани,
кладовище

1914 р. 1914 р.,
1987 р.

Невідомий З/бетон Надгробок
1,75х1,0 м

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
25.10.1988
р. № 243

15 1277  Братська могила жертв
комуністичного

тоталітарного режиму,
закатованих у

Бережанській тюрмі

м. Бережани,
паркова зона

червень
1941 р.

 Пам’ятний
знак –
робота

самодіяльн
их

майстрів

Хрест –
камінь-піс

ковик,
постамент

- камінь

Хрест – 1,6
м;

постамент
–

0,9х1,5х1,8
5 м, площа
– 0,0016 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

16 848  Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які

загинули в роки
Другої світової війни

м. Бережани,
пл. Ринок

1944 р. 1978 р. Скульптор
– Мисько
Е. (Львів)

Бетон Висота
стели – 2
м, 3,5 м,
площа –
0,0200 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
25.01.1982

р. № 34
17 1160  Будинок колишньої

гімназії, в якій вчився
Маркіян Шашкевич,
вчився і вчив Богдан

Лепкий

м. Бережани,
пл. Ринок, 1

Маркіян
Шашкеви

ч –
1825-182

9 рр.,
Богдан

Лепкий –

Мем.
дошки –
1987 р.

Автор
невідомий,
меморіаль
на дошка –
скульптор
– Козлик І.

В.

Будинок
–камінь,
метал,

меморіаль
на дошка
–бронза

Будинок
2-поверхов

ий з
ратушею;
меморіаль
на дошки:
Лепкому Б.

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
25.10.1988
р. № 243



1883-189
9 рр.

– 1,3х0,82
м,

Шашкевич
у М. –

0,7х1,4 м
18 1279  Пам’ятне місце страти

воїна Української
Повстанської Армії

Білоуса Г. П.

м. Бережани,
пл. Ринок, 1

Березень
1945 р.

1999 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Габро Мем.
дошка –

0,6 х 0,4 м

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

19 953  Могила лейтенанта
Сосенка П.

м. Бережани,,
вул. Лепких,
кладовище

1941 р. 1944 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Бетон Надгробок,
площа -

0,0006 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
26.08.1986
р. № 250

20 3086  Ділянка могил воїнів
Української

Повстанської Армії (7
чол.)

с. Біще,
кладовище

1944 р. 1944 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь,
метал

Хрести –
1,6 м,

площа –
0,0018 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

21 3089  Пам’ятний знак
(стела) односельчанам,

с. Біще,
кладовище

1939-194
1 рр.

 Робота
самодіяльн

Стела-лабр
адорит,

Розміри:
постамент-
висота 0,9,

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури



жертвам тоталітарного
режиму

их
майстрів

постамент-
цемент

стела-висо
та 1,6,

площа 9
м2

об'єкт
культур

ної
спадщи

ни

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

22 3087  Пам’ятний знак
(хрест) на честь
проголошення

незалежності України

с. Біще, на
роздоріжжі

між с. Біще і
с. Поручин

1991 р. 1992 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь Розміри:
постамент-

2,0х2,0,
висота-2,0,
хрест-0,65,
площа 64

м2

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

23 3088  Пам’ятний знак “За
тверезість”

с. Біще, при
виїзді з села з
лівого боку
біля дороги

на с. Рекшин

ХІХ ст. 1824 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь Висота
1,35,

розміри
0,65х0,6

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

24 3098  Могила невідомого
Українського Січового

Стрільця

с. Гиновичі,
центр, біля

церкви

1848 р.  Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь Постамент
2х1,45х0,8
Хрест 0,7

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від



27.01.2010
р. № 16

25 3101  Будинок, у якому
проживала сім’я

Лепких (Сильвестр
Лепкий, Богдан

Лепкий)

с. Жуків, вул.
Лепкого, біля

дитячого
садочку

 меморіал
ьна

дошка –
1991 р.

Робота
самодіяльн

их
майстрів

Будинок
кам’яний,
меморіаль
на дошка –
мармурова

крихта

Розміри:
будинок –

10х23,
меморіаль
на дошка –

0,45х1,4

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

26 3102  Могила і пам'ятник
Подуфалому В. -

фольклористу,
композитору,

упоряднику і видавцю
стрілецьких і

повстанських пісень

с. Жуків,
кладовище,

східна
частина села

1941-200
0 рр.

Пам'ятни
к –

жовтень
2005 р.

 Камінь,
граніт

Розміри:
2,45х2,45,

висота
постамент

у 0,35,
висота

стели 1,55
площа 6

м2

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

27 1290  Могила письменника
Сильвестра Лепкого
(о. Марко Мурава)

с. Жуків,
східна

околиця села,
стара частина
кладовища,
біля туй, на
підвищенні

1846-190
1 рр.

1906 р Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь Обеліск –
3 м, площа
– 0,0080 га

Місцев
ого

значенн
я

Розпорядже
ння

Представни
ка

Президента
України в

Тернопільсь
кій області

від
25.06.1992
р. № 148

28 4399-Тр
(3104)

 Пам’ятний знак
(стела) на честь

с.
Краснопуща,

1735 р. 1735 р. Робота
самодіяльн

камінь Розміри
плити

Місцев
ого

Наказ
управління



щасливого спасіння
польського королевича

Якуба та з нагоди
дарування землі
Василіанському
монастирю в с.

Краснопуща

південні
околиці села,
за 400 м від
млина в с.

Краснопуща,
N 49° 36.052'
E 24° 56.487'

их
майстрів

1,5х0,8,
площа -

0,0025 га

значенн
я

культури
Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16,
Наказ

Міністерств
а культури
України від
28.11.2013
р. № 1224

29 3247  Пам'ятний знак - хрест
на честь 950 річчя

Хрещення Русі

с.
Куропатники

988 1938 робота
самодіяльн

их
майстрів

камінь Висота
хреста -2 м
постамент
- 2х1,5х1,5
м Площа
0,0040 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

15.03.2018
р. № 35-од

30   Військове кладовище
Українських Січових
Стрільців та воїнів

австро-угорської армії

с. Лісники 1917 р.,
1930-ті

рр.

1917 р.,
1930-ті

рр.

   Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

07.03.2018
р. № 28-од



31 4413-Тр
(1292)

 Пам’ятний знак
(хрест) на честь

скасування панщини

с. Надрічне,
перехрестя
доріг на с.

Урмань, перед
мостом через

р. Золота
Липа,

ліворуч,
поблизу

господарськи
х дворів

1848 р. 1899 р. Майстер –
Шпортало

Петро

Хрест
–камінь,

огорожа –
дерево

Хрест –
0,65 м,

постамент
–

1,85х0,9х0
9 м, площа
– 0,0015 га

Місцев
ого

значенн
я

Розпорядже
ння

Представни
ка

Президента
України в

Тернопільсь
кій області

від
25.06.1992
р. № 148,

Наказ
Міністерств
а культури
України від
28.01.2014

р. № 42
32 4409-Тр

(1295)
 Пам’ятний знак

(хрест) на честь
скасування панщини

с. Підлісне, в
центрі на

роздоріжжі
(дорога на

кладовище)

1848 р. 1848 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь Хрест –
0,55 м,

постамент
–

1,3х0,7х0,7
м, площа –
0,0009 га

Місцев
ого

значенн
я

Розпорядже
ння

Представни
ка

Президента
України в

Тернопільсь
кій області

від
25.06.1992
р. № 148,

Наказ
Міністерств
а культури
України від
28.01.2014

р. № 42



33 3109  Братська могила воїнів
Української

Повстанської Армії (4
чол.)

с. Поручин,
кладовище

1945 р.  Робота
самодіяльн

их
майстрів

Стела-лабр
адорит,

постамент-
цемент

Розміри:
постамент-
висота 1,2,

розміри
2,8х2,0,

стела-висо
та 0,6,

площа 5,6
м2

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

34 3108  Ділянка могил
австрійських воїнів на

кладовищі (в
радянські часи

перезахоронені з
господарських дворів

на кладовище)

с. Поручин,
кладовище,

північно-захід
ний кут

Поч. ХХ
ст.

 Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь площа –
0,0300 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

35 3110  Пам’ятний знак
(хрест) на честь

скасування панщини

с. Посухів,
біля сільради
і кладовища
Українських

січових
Стрільців

1848 р. 1848 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

камінь висота
хреста
1,65,

площа  10
м2

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

36 1296-Тр  Кладовище
Українських Січових

Стрільців

с. Посухів,
роздоріжжя

вул.
Бережанська

та Стефаника,

1916 р. відновле
не-1991

р.

Робота
самодіяльн

их
майстрів

Хрести –
метал,

ворота –
цегла

Ворота –
7х6х0,8 м
Площа –
0,0396 га

Місцев
ого

значенн
я

Розпорядже
ння

Представни
ка

Президента



напроти
сільської ради

України в
Тернопільсь
кій області

від
25.06.1992
р. № 148,

Наказ
Міністерств
а культури
України від
05.07.2011

р. №
511/0/16/-11

37 880  Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які

загинули в роки
Другої світової війни

с. Потутори,
біля дитячого

садка

1941-194
5 рр.

1981 р. Львівська
кераміко-с
кульптурна

фабрика

Бетон,
камінь-піс

ковик

Постамент
– 0,6х3х2

м;
скульптура

– 3,5 м;
площа –
0,0105 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
25.01.1982

р. № 34
38 3113  Пам’ятний знак (хрест

з барельєфом)
“Дерева, посаджені в

пам’ять про
скасування панщини”

с. Потутори,
вул. Старухів,
біля сільради

1848 р.   Камінь –
черепашни

к, гіпс,
метал

Стела –
висота 2,7,

ширина
1,35, хрест
– висота 1,
площа 49

м2

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

39 3112  Пам'ятне місце бою
Українських Січових

Стрільців
серпень-вересень 1916

року

с. Потутори,
гора Лисоня

14.08.191
6

р.-04.09.1
916 р.

4.09.1994
р.

Скульптор
– Рудий Б.,
барельєф –
Крук Ігор

Камінь-
пісковик

Висота 8,
площа

1292 м2
(пам'ятний

знак з

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної



іменами 78
полеглих і

267
ранених)

ної
спадщи

ни

державної
адміністраці

ї від
27.01.2010

р. № 16
40 1274  Кладовище

австро-угорських
воїнів

с. Потутори,
північно-захід
ний схил гори
Лисоня, біля

яру

1914-191
8  рр.

1914-191
8  рр.

Робота
самодіяльн

их
майстрів

Бетон,
камінь

Пам’ятний
знак –

2,4х4 м,
хрест – 3 м

Площа –
0,0600 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

41 4418-Тр
(3118)

 Пам’ятний знак
(хрест) на честь

скасування панщини

с. Урмань,
біля

господарськи
х дворів

(тракторної
бригади)

1848 р. 1912 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

камінь Розміри:
висота –

1,35,
Площа –
0,0025 га

Місцев
ого

значенн
я

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16,
Наказ

Міністерств
а культури
України від
28.01.2014

р. № 42
42 3120  Пам’ятний знак

(хрест) на честь
скасування панщини

с. Шибалин,
біля церкви

1848 р. 1848 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

камінь Розміри:
постамент
у 1,4х1,8,

висота 0,7,

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

Наказ
управління
культури

Тернопільсь



висота
хреста 1,4

культур
ної

спадщи
ни

кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

43 833  Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які

загинули в роки
Другої світової війни

с. Шибалин,
центр

1941-194
5 рр.

1980 р. Скульптор
– Ткачук,
Бережков

В.

Бетон Скульптур
а – 3 м,
стела –
2х0,6 м,
площа –
0,0025 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
25.01.1982

р. № 34
44 3119  Пам’ятний знак

Дидик Г.Т. - зв’язковій
Української

Повстанської Армії

с. Шибалин,
центр, біля

пошти

1912-197
9 рр.

24 серпня
2007 р.

 Камінь-гра
ніт

Розміри:
висота

постамент
у 0,7,

висота
плити 1,45,
площа 14,5

м2

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

45 3121  Могила воїна
Радянської армії

Коваля М. С.

с. Ясне, поле,
західна

околиця села,
правий берег

струмка

1904-194
4 рр.

1944 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Метал Хрест – 1,5
м, площа –
0,0009 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16



Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА



Додаток 4

Перелік
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва)

Бережанської міської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Охорон
ний

номер
пам’ятк

и

Кі-с
ть

внут
ріко
мпл
ексн
их

Назва пам’ятки,
короткий опис, з чим

пов’язана

Адреса Дата події,
у зв’язку з

якою
об’єкт
набув

статусу
пам’ятки

(епоха)

Дата
утворе

ння
об'єкту

Автори Матеріал,
техніка

виготовле
ння

Основні
розміри

Катего
рія

охорон
и

Рішення
про взяття
під охорону

1 1710  Пам’ятник
письменнику,

громадському діячу
Чайковському Андрію

Яковичу

м. Бережани,
вул. Валова,

11

1856-1935
рр.

1996 р. Скульптор
–

Сонсядло
І.

Червоний
пісковик

Скулптура
– 0,6 м,

постамент
– 2х1х1 м,
площа –
0,0031 га

Місцев
ого

значенн
я

Розпорядже
ння Голови
Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

26.05.1997
р. № 209

2 2991  Скульптура Божої
Матері

м. Бережани,
вул.

Вірменська
(подвір'я

церкви Св.
Трійці)

- Скульпт
ура –

ХІХ ст.,
підмурі

вок –
більш
ранній

Робота
самодіяльн

их
майстрів

камінь Постамент
– розміри
0,9х0,9 м,
висота 3,4
м, висота

скульптури
– 1,2 м,
площа –
0,0005 га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16



3 2992  Пам'ятник провіднику
Організації
Українських

Націоналістів Бандері
Степану Андрійовичу

м. Бережани,
вул. С.

Бандери, 8

1909-1959
рр.

14.10.
2005
року

Скульптор
–Вільгуши

нський
Роман

Погруддя -
карбована

мідь

Постамент
0,7х0,4 м,

висота 1,95
м; висота
погруддя

1,1 м
площа –
0,0048 га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

4 1709  Пам’ятник поету,
письменнику,

художнику Шевченку
Тарасу Григоровичу

м. Бережани,
площа Ринок,

1

1814-1861
рр.

1992 р. Скульптор
– Пасікіра
Микола,
Яремчук

Любомир,
Арх.

Каменщик
В.

Карбована
мідь

Скульптур
а – 4 м,

постамент
– 0,8х3х7

м, площа –
0,0028 га

Місцев
ого

значенн
я

Розпорядже
ння Голови
Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

26.05.1997
р. № 209

5 1278  Пам’ятник
письменнику Лепкому

Богдану
Сильвестровичу

м. Бережани,
площа Ринок,
за ратушею

1872-1941р
р.

1997 р. Скульптор
–

Сонсядло
І.

Метал Скульптур
а – 2,1 м;

постамент
–

0,85х2,65х
2,2 м,

площа –
0,0017 га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої

облдержадм
іністрації №

112 від
18.10.2005

р.
6 1289  Пам’ятник поету,

письменнику,
художнику Шевченку
Тарасу Григоровичу

с. Гиновичі,
біля школи

1814-1861
рр.

1999р. Скульптор
–

Красновсь
кий В.

Бетон Постамент
– 2,4 м;

скульптура
– 1,5 м,
площа –
0,0020 га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної



адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

7 61  Пам’ятник поету,
письменнику,

художнику Шевченку
Тарасу Григоровичу

с. Жуків, біля
автобусної

зупинки

1814-1861
рр.

1914 р.,
рек.

1964 р.

Робота
самодіяльн

их
майстрів

Гіпс,
камінь-піс

ковик

Погруддя –
0,5 м,

постамент
у – 2 м,
площа –
0,0009 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

8 1708  Пам’ятник
письменнику Лепкому

Богдану
Сильвестровичу

с. Жуків, біля
школи

1872-1941
рр.

1991 Скульптор
– Маляр

О.,
архітектор
– Білик Р.

Мідь
карбована

Постамент
– 1 м;

скульптура
– 4 м,

площа –
0,0025 га

Місцев
ого

значенн
я

Розпорядже
ння

Представни
ка

Президента
України в

Тернопільсь
кій області

від
25.06.1992
р. № 148

9 1291  Пам’ятник поету,
письменнику,

художнику Шевченку
Тарасу Григоровичу

с.
Куропатники

1814-1861
рр.

1991 р.  Бетон скульптура
- 3 м.,

постамент
-

2,5х2,5х2,5
м. площа -
0,0500  га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

10 1297  Пам’ятник діячу
Організації
Українських

с. Рай, біля
школи

1911-1942
рр.

 Скульптор
–

  Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури



Націоналістів Мирону
Дмитру „Максим

Орлик”

Сонсядло
І.

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА



Додаток 1

Перелік
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології)

Білецької сільської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Охоронн
ий

номер

Назва
пам’ятки

Місцезнаходження Культурна
приналежність

Час і автор
відкриття

Основні
розміри

Категорія
охорони

Взяття під
охорону

1 2788 Поселення Біла
І

с. Біла, південні
околиці села

черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.)

1985 р.,
І.Герета

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

2 2789 Поселення Біла
ІІ

с. Біла, урочище
“Городи біля двох
тунелів”, лівий
берег р. Серет

висоцька
культура (ХІ-VІ
ст. до н. е.)

1987 р., О.
Ситник

0,50 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

3 1741 Поселення Біла
ІІІ

с. Біла,
південно-західні
околиці села, 40 м
на захід від
сільської церкви

давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

2009 р., О.
Дерех

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
27.01.2010 № 16

4 1760 Могильник Біла
ІV

с. Біла, південні
околиці села, лівий
берег р. Серет, вул.

черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.)

1985 р., І.П.
Герета, 2009
р. – розкопки

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури



Крушельницької, в
районі житлової
садиби
м'ясокомбінату

ДП ОАСУ
«Подільська
археологія»

обласної
державної
адміністрації від
24.03.2011 № 36

5 190005-
Н

Стоянка
Великий
Глибочок І,
багатошарова

с Великий
Глибочок,, на
південь від селища,
правий берег
р. Серет, урочище
Кар'єр

ранній - пізній
палеоліт (1,5
млн. років - 10
тис. років до
н.е.),
мезоліт (ІХ-VІІ
тисячоліття до
н.е)

1979 р.
вікрито
О.Ситником;
1982, 1983,
1987, 1991,
1997, 2002
рр. -
дослідження
О.Ситника

культурний
шар мезоліту
фіксується на
гл. 0,9-1,2 м

Національ
ного
значення

Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
03.09.2009
№ 928

6 2796 Стоянка
Великий
Глибочок II

с. Великий
Глибочок, мис
правого берегу
Серету,
мисоподібний
виступ між двома
ярами, 700 м. на
північний схід
памятки Великий
Глибочок І, 2.5 км
на північ від села

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому),
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1981 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

7 2801 Стоянка
Великий
Глибочок ІІІ

с. Великий
Глибочок, урочище
Пустир,
безпосередньо у
північних околицях
села, на підвищеній
ділянці вододілу
Серету і його правої
притоки Нестерівки,

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому),
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1981 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148, Рішення
виконкому



1 км на північ
знаходиться памятка
Великий Глибочок І

Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

8 2800 Стоянка та
поселення
Великий
Глибочок ІV

с. Великий
Глибочок, урочище
“Поле біля кладки
на Нижній Івачів”,
правий берег
р. Серет, 1,5 км від
північно-східних
околиць села, на
мисоподібному
виступі правого
берега Серету,
приблизно 20 м над
рівнем ріки

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому),
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.),
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

1988 р., О.
Ситник,
М.Ягодинськ
а

0,80 га Щойно
виявлена

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

9 1233 Стоянка
Великий
Глибочок V

с. Великий
Глибочок, урочище
Городи біля
цвинтаря

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1987 р.,
О.Ситник

0,1 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

10 2797 Стоянка
Великий
Глибочок VI

с. Великий
Глибочок, урочище
Поле за кладовищем

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1987 р.,
О.Ситник,
М.Левчук

0,25 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

11 2798 Стоянка та
поселення
Великий
Глибочок VII

с. Великий
Глибочок, урочище
“Біля забороненої
зони”, правий берег

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому), бронзовий

1980 р., О.
Ситник,
М.Ягодинськ
а

0,25 Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної



р. Серет, 1,5 км на
північний схід від
села

вік (кінець ІІІ-ІI
тис. до н. е.)

державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

12 2799 Стоянка та
поселення
Великий
Глибочок VІІІ

с. Великий
Глибочок, урочище
Біля Дамби
(Горохів), мис
другої тераси
правого берега
р. Серет, 3,5 км від
північних околиць
села

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
мезоліт (кінець
ІХ-VI тис. до н.
е.);
західно-подільсь
ка група
скіфського часу
(ІІ пол. VІІ – V
(можливо ІV) ст.
до н. е.),
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

1980,
відкрито О.
Ситником,
1983
р.,обстежено
О.Ситник,
М.Ягодинськ
а

0,60 Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

13 1242 Поселення-май
стерня Великий
Глибочок ІХ

с. Великий
Глибочок, урочище
Заборонена Зона

бронзовий вік
(ІІ-І тис. до н.е.)

1979 р.,
О.Ситник,
М.Ягодинськ
а

0,8 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148, Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162



14 1221 Стоянка та
поселення
Великий
Глибочок Х

с. Великий
Глибочок, урочище
Поле нижче
Горохова

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.),
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

1988 р.,
О.Ситник,
М.Ягодинськ
а

0,7 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

15 2802 Поселення
Великий
Глибочок ХІ

с. Великий
Глибочок, 1 км на
північний схід від
села

бронза-ранній
залізний вік (І
тис. до н. е.)

1987 р.,
О.Ситник

0,80 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

16 2803 Поселення
Великий
Глибочок ХІІ

с. Великий
Глибочок, біля
кар’єру

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

1981 р.,
О.Ситник

0,60 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

17 2804 Стоянка та
поселення
Великий
Глибочок ХІІІ

с. Великий
Глибочок, лівий
берег р. Нестерівки,
на захід від села

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому),
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
ранній залізний

1985 р., О.
Ситник

1 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112



вік (І тис. до н.
е.)

18 2805 Багатошарова
пам’ятка
(стоянка,
поселення)
Великий
Глибочок ХІV

с. Великий
Глибочок, урочище
Поле (Лалаки)

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому),
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
ранній залізний
вік  (І тис. до н.
е.)

1985 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

19 2794 Стоянка
Великий
Глибочок ХV

с. Великий
Глибочок, урочище
“Застінка”

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

 Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

20 2795 Поселення
Великий
Глибочок ХVІ

с. Великий
Глибочок, урочище
“Попові долини”, на
південний схід від
села

трипільська
культура
(ІV-кінець ІІІ
тис. до н. е.)

Середина ХХ
ст.

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

21 1947 Поселення
Великий
Глибочок ХVІІ

с. Великий
Глибочок, 1,4 км на
північний схід від
залізничної станції,
1 км на північний

енеоліт (IV – III
тис. до н. е.),
бронзовий (ІІІ-
кінець ІІ тис. до
н. е.),
ранньозалізний

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від



захід від північної
околиці села

часи (І тис. до н.
е.)

05.03.2013
№ 26-од

22 1948 Поселення
Великий
Глибочок ХVІІІ

с. Великий
Глибочок, 2,1 км на
південь від
залізничної станції,
2,3 км на північний
схід від іподрому

енеоліт (IV – III
тис. до н. е.),
бронзовий (ІІІ-
кінець ІІ тис. до
н. е.),
ранньозалізний
часи (І тис. до н.
е.)

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
05.03.2013
№ 26-од

23 1949 Поселення
Великий
Глибочок ХІХ

с. Великий
Глибочок, 1,6 км на
північ від іподрому,
2,6 км на південь від
залізничної станції

енеоліт (IV – III
тис. до н. е.),
бронзовий (ІІІ-
кінець ІІ тис. до
н. е.),
ранньозалізний
часи (І тис. до н.
е.)

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
05.03.2013
№ 26-од

24 1219 Стоянка
Горішній Івачів
І

с. Горішній Івачів,
урочище Зимна
Долина

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому),
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1960-х рр.
ХХ ст., З.
Дець; 1975,
1983-85 рр.
обстежено
О.Ситником

0,12 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

25 2814 Стоянка та
поселення
Горішній Івачів
ІІ

с. Горішній Івачів,
урочище Вишенька,
південно-східні
околиці села, лівий
берег Серету

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
мезоліт (кінець
ІХ-VI тис. до н.
е.),
бронзовий вік
(кінець ІІІ-ІI тис.
до н. е.),

1987 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148



черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.)

26 1218 Стоянка
Горішній Івачів
ІІІ

с. Горішній Івачів,
урочище Середні
Гони

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1987 р.,
О.Ситник;
1988, 1989
рр.
обстежено
О.Ситником

0,2 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

27 2810 Стоянка
Горішній Івачів
IV

с. Горішній Івачів, за
0.5 км на захід від
Вишенки

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
мезоліт (кінець
ІХ-VI тис. до н.
е.)

1988 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

28 2811 Поселення
Горішній Івачів
V

с. Горішній Івачів,
урочище Поле біля
кладовища

бронза-ранній
залізний вік (І
тис. до н. е.)

1988 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

29 2812 Стоянка с.
Горішній Івачів
VI

с. Горішній Івачів,
урочище Над
Коноплиськом

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1988 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148



30 2813 Майстерня
Горішній Івачів
VII

с. Горішній Івачів,
урочище Дальні
Гони

бронза-ранній
залізний вік (І
тис. до н. е.)

1988 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

31 2808 Поселення
Горішній Івачів
VIIІ

с. Горішній Івачів,
урочище
Коноплисько

черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.),
празька культура
(V – кін.VІІ ст.
до н. е.),
давньоруський
час (ХІІ – ХІІІ
ст.)

1954 р.,
В.Савич

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

32 2809 Стоянка
Горішній Івачів
ІХ

с. Горішній Івачів,
урочище Центр
села, біля церкви

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

 Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

33 2852 Стоянка
багатошарова
Долішній Івачів
І

с. Долішній Івачів,
урочище Біля
Млина

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому),
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
мезоліт (кінець

1970-і рр. ХХ
ст, З.Дець

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162



ІХ-VI тис. до н.
е.)

34 1220 Стоянка
Долішній Івачів
ІІ

с. Долішній Івачів,
урочище Гора
Соснина

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1982 р.,
О.Ситник;
1986 р.
обстежено
В.Савичем

0,4 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

35 1230 Стоянка
Долішній Івачів
ІІІ

с. Долішній Івачів,
на вершині гори між
селами Іванів та
Ігровиця, урочище
Поле

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1982 р.,
О.Ситник;
ним же
обстежено у
1985-1989 рр.

900 м2 Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

36 2853 Стоянка
Долішній Івачів
ІV

с. Долішній Івачів,
урочище “Границя
полів”, лівий берег
р. Ігра

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1987 р., О.
Ситник

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

37 1217 Стоянка
Долішній Івачів
V

с. Долішній Івачів,
урочище Городи
біля млину

фінальна фаза
пізнього
палеоліту (20-10
тис. р. до н.е.)

1988 р.,
О.Ситник

800 м2 Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

38 1946 Поселення
Долішній Івачів
VІ

с. Долішній Івачів,
північна околиця,
700 м на південний
схід від с.Івачів.

енеоліт (IV – III
тис. до н. е.),
бронзовий (ІІІ-
кінець ІІ тис. до
н. е.),

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної



Верхній лівий берег
р. Серет

ранньозалізний
часи (І тис. до н.
е.)

адміністрації від
05.03.2013
№ 26-од

39 2829 Стоянка
Ігровиця І

с. Ігровиця,
урочище Гора
Диблянка

середній
палеоліт (150-40
тис. років тому),
пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1981 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

40 2830 Стоянка
Ігровиця ІІ

с. Ігровиця, біля
хутора Верби,
урочище Біля Гілька

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1982 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148

41 2831 Стоянка
Ігровиця ІІІ

с. Ігровиця, за 250 м
від Ігровиці ІІ, на
вершині гори

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1981 р., О.
Ситник

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

42 2828 Стоянка
Ігровиця V

с. Ігровиця, 200 м на
південний захід від
села

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1987 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від
25.06.1992
№ 148



43 1940 Поселення
Ігровиця VІ

с. Ігровиця, 1,3  км
на північ від східної
околиці с. Ігровиця
(хім. склади), 1,6 км
на північний схід
від північної
околиці села

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому);
енеоліт (IV – III
тис. до н. е.)

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
05.03.2013
№ 26-од

44 1941 Поселення
Ігровиця VІІ

с. Ігровиця , 500 м
на північ від східної
околиці с. Ігровиця
(хім. склади), 1,3 км
на північний схід
від колгоспного
двору

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому);
енеоліт (IV – III
тис. до н. е.)

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
05.03.2013
№ 26-од

45 1942 Поселення
Ігровиця VІІІ

с. Ігровиця, 500 м на
південь від східної
околиці с. Ігровиця
(хім. склади), 1 км
на  схід від
колгоспного двору

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),
енеоліт (IV – III
тис. до н. е.)

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
05.03.2013
№ 26-од

46 1943 Поселення
Ігровиця ІХ

с. Ігровиця, 1,4 км
на південь від
східної околиці
с. Ігровиця (хім.
склади), 1,5  км на
південний схід від
колгоспного двору

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому);
енеоліт (IV – III
тис. до н. е.)

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
05.03.2013
№ 26-од



47 1944 Поселення
Ігровиця Х

с. Ігровиця, 1,8  км
на південний схід
від колгоспного
двору с. Ігровиця,
1,7 км на південь від
східної околиці (хім.
склади)

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому);
енеоліт (IV – III
тис. до н. е.)

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
05.03.2013
№ 26-од

48 2429 Поселення
Мшанець І

с. Мшанець,
урочище Загребля

давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

1988 р.,
В.Оприск

1 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

49 2430 Поселення
Мшанець ІІ

с. Мшанець,
урочище Кам’янське

давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

1988 р.,
В.Оприск

0,6 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

50 2431 Поселення
Мшанець ІІІ

с. Мшанець,
урочище
Млинівське

давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

1988 р.,
В.Оприск

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112



51 2432 Поселення
Мшанець ІV

с. Мшанець,
урочище Підлан,
лівий берег струмка
Верховина,
південно-східна
частина села

давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

1988 р.,
В.Савич

1,4 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

52 2433 Поселення
Мшанець V

с. Мшанець,
урочище За
вербами, східні
околиці села,
правий берег
струмка Верховина

черняхівська
культура (кін. ІІ-
поч. V ст. н. е.)

1988 р.,
В.Савич

1 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

53 2434 Поселення
Мшанець VІ

с. Мшанець,
урочище Городи,
південно-східні
околиці села,
правий берег
струмка Верховина

черняхівська
культура (кін. ІІ-
поч. V ст. н. е.)

1988 р.,
В.Савич

1,5 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

54 1222 Поселення
Плотича ІІ

с. Плотича, урочище
Поле на границі
(біля яру)

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому)

1988 р.,
О.Ситник

0,28 га Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

55 2857 Поселення
Плотича ІІІ

с. Плотича, урочище
Поле за селом,
північні околиці

пізній палеоліт
(40-10 тис. років
тому),

1988 р.,
О.Ситник

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської



села, на лівому
березі Серета

мезоліт (ІХ-VІІ
тис. до н.е)

обласної ради
від 14.07.1989
№ 162

56 1878 Поселення
Плотича ІV

с. Плотича, в
централь-ній
частині села по
лівому березі
р. Серет, біля
ковбасного цеху вул.
Л.Українки,
розташоване на
високому лівому
березі р. Серет, із
півночі та півдня
оточене балками, з
західної сторони
похилим берегом
р. Серет.

черняхівська
культура (кін. ІІ-
поч. V ст. н. е.)

2012 р.,
В.Ільчишин,
М.Строцень

0,5 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
26.06.2012 № 97

57 2061 Поселення
Пронятин VІІІ

с. Великий
Глибочок, за 0,5 км
на південь від
об’їздної дороги в
районі геодезичного
знаку, на
вододільній частині
пагорба

висоцька
культура (ХІІ-Х
ст. до н.е.)

2015 р.
Ільчишин
В.В., Ситник
О.С..

приблизно
1,0 га

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
09.09.2016
№ 121-од

58 1926 Поселення
Хомівка І

с. Хомівка, за 600 м
на північ від
цвинтаря в, 800 м на
південь від дороги
до с. Мала
Березовиця

енеоліт (IV – III
тис. до н. е.),
бронзовий (ІІІ-
кінець ІІ тис. до
н. е.),
ранньозалізний

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від



часи (І тис. до н.
е.)

05.03.2013
№ 26-од

59 1927 Поселення
Хомівка ІІ

с. Хомівка,
північніше
цвинтаря

енеоліт (IV – III
тис. до н. е.),
бронзовий (ІІІ-
кінець ІІ тис. до
н. е.),
ранньозалізний
часи (І тис. до н.
е.)

2012 рік,
РАС, м. Львів

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації від
05.03.2013
№ 26-од

60 569 Могильник
Чистилів І

с. Чистилів, східна
околиця села,
городи Басика і
Старинського

черняхівська
культура (ІІІ- ІV
ст. н. е.)

1964-1967
рр., І.Герета,
Є.Харитонов

Площа
невизначена

Місцевого
значення

Рішення
виконкому
Тернопільської
обласної ради
від 22.03.1971
№ 147

61 2877 Поселення
Чистилів ІІ

с. Чистилів, лівий
берег р. Серет,
східні околиці села,
на території
черняхівського
могильника

культура ноа
(ХІІІ-ХІІ ст. до н.
е. );
західноподільськ
а група
скіфського часу (
ІІ пол. VІІ – V
(можливо ІV) ст.
до н. е.),
давньоруський
час (ХІІ-ХІІІ ст.)

1964 р., І.
Герета, Є.
Харитонов

1,50 га Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

62 2878 Поселення
Чистилів ІІІ

с. Чистилів,
урочище Поле біля
кладовища

ранній залізний
вік (І тис. до н.
е.)

1988 р.,
О.Ситник

0,90 га Місцевого
значення

Розпорядження
Представника
Президента
України у
Тернопільській
області  від



25.06.1992
№ 148

63 2876 Поселення
Чистилів ІV

с. Чистилів, в центрі
села, 100 м на схід
від сільради

давньоруський
час (Х-ХІІІ ст.)

1966 р., І.
Герета, Є.
Харитонов

Площа
невизначена

Щойно
виявлена

Наказ
управління
культури
обласної
державної
адміністрації  від
18.10.2005
№ 112

Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА



Білецька територіальна громада

№
з/п

Охор.
номер

Найменування пам’ятки Місцезнаходження Датування
(відповідно

до
рішення)

Категорія
(відповідно до

рішення)

№ та дата рішення, відповідно до
якого об’єкту культурної
спадщини надано статус

пам’ятки
1. 229/1 Церква св. Миколая (мур.) с. Біла

вул. Крушельницької,
91

1870 р. місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993
р. № 58

2. 229/2 Дзвіниця церкви св. Миколая
(мур.)

с. Біла
вул. Крушельницької,
91

1870 р. місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993
р. № 58

3. 1922 Церква Пресвятої
Богородиці (мур.)

с. Великий Глибочок 1899 р. місцевого
значення

розпорядження Представника
Президента України від 22.02.1993
р. № 58

4. 2065 Церква св. Покрови (мур.) с. Дітківці 1904 р. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 18.11.1994 р.
№83

5. 2064 Церква св. Миколая (мур.) с. Мшанець XVII ст. місцевого
значення

рішення Тернопільського
облвиконкому від 18.11.1994 р.
№83

6. 2142 Парк с. Плотича ХІХ ст. місцевого
значення

 

7. 1599 Палац (мур.) с. Плотича 1720 р. національного
значення

постанова Ради Міністрів УРСР від
06 вересня  1979 року № 442



Додаток 3

Перелік
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії)

Білецької сільської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Охорон
ний

номер
пам’ятк

и

Кі-с
ть

внут
ріко
мпл
ексн
их

Назва пам’ятки,
короткий опис, з чим

пов’язана

Адреса Дата події,
у зв’язку з

якою
об’єкт
набув

статусу
пам’ятки

(епоха)

Дата
утворе

ння
об'єкту

Автори Матеріал,
техніка

виготовле
ння

Основні
розміри

Катего
рія

охорон
и

Рішення
про взяття
під охорону

1 3163  Пам’ятний знак
(сульптура) на честь
скасування панщини

с. Дітківці,
біля церкви

1848 р. 1848 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

камінь Постамент
2,4х2,55

висота 2,4
м; висота

скульптури
1,35,

площа 6
м2

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

2 837  Братська могила воїнів
Радянської армії

с. Мшанець 1944 р. 1958 р.
рек.

1978 р.

Масове
виробницт

во

Бетон,
мармурова

крихта

Висота
скульптури

– 2,2 м,
постамент
у – 1,1 м,
площа -

0,0080 га.

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
25.01.1982

р. № 34
3 341  Пам’ятний знак

воїнам-землякам, які
загинули в роки

Другої світової війни

с. Мшанець,
біля сільської

ради

1941-1945
рр.

1967 р. Масове
виробницт

во

Бетон,
камінь

Висота
скульптури

– 3 м,
постамент

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної



у –0,4 м,
обеліску –

4,2 м

ради від
12.06.1978
р. № 286

4 3185  Пам’ятний знак
(скульптура) на честь
скасування панщини

с. Мшанець,
біля церкви

1848 р.  Робота
самодіяльн

их
майстрів

камінь Постамент
1,25х1,35

висота 2,05
м; висота

скульптури
1,3, площа

3 м2

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

5 871  Будинок, у якому
пройшли дитячі і

юнацькі роки
(1878-1891) актриси
Крушельницької С.

с. Біла, школа ХІХ ст. 1963 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

Цегла,
оцинкован

е залізо.
Мем.

дошка –
мармур

Будинок –
14х8 м,

висота – 7
м, корисна

площа –
0,0076 га.
М. Мем.
дошка –
0,6х0,9 м

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

6 4378-Тр.  Пам’ятний знак
(хрест) „За тверезість”

с. Великий
Глибочок,

біля церкви

1874 р 1874 р Робота
самодіяльн

их
майстрів

Камінь,
метал,
бетон

Хрест – 1,7
м,

постамент
–

1,95х0,65х
0,65 м,

цоколь –
0,10х1,0х1,

0 м
площа –
0,0004 га

Місцев
ого

значенн
я

Наказ
Міністерств
а культури
України від
23.01.2012

р. № 51

7 1878  Садиба провідника
Організації

с. Великий
Глибочок,

середина
ХХ ст.

Меморі
альна

Робота
самодіяльн

Камінь,
цегла,

Будинок –
5х16х12 м,

Щойно
виявлен

Наказ
управління



Українських
Націоналістів

Ярослава Стецька

вул. Я.
Стецька, 10

дошка
1993 р.

их
майстрів

бетон,
шифер

барельєф –
1,7х1,1 м,
площа –
0,0500 га

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

культури
Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

8 572  Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які

загинули в роки
Другої світової війни

. Великий
Глибочок,

роздоріжжя

1941-1945
рр.

1968 р. Скульптор
–

Калашевсь
кий І.,

Мердак І.
(Тернопіль

)

Бетон,
гланіт

Висота
скульптури

– 3 м,
постамент
у –2,5 м,
площа –
0,0160 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

9 802  Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які

загинули в роки
Другої світової війни

с. Івачів
Долішній,

біля головної
дороги

1941-1945
рр.

1966 р. Київські
художньо-
виробничі
майстерні

Бетон,
камінь

Пілони – 6
м, площа –
0,0005 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
29.01.1988

р. № 32
10 3273  Братська могила

поляків (близько 50
осіб), які трагічно
загинули 24 грудня

1944 р.

с. Ігровиця 1944 р. 2007 р. Впорядков
ано

поляками

Камінь,
мармур

 Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

05.03.2013
р. № 26-од

11 1881  Пам’ятний знак
(хрест) на честь

скасування панщини

с. Ігровиця,
виїзд з села за

30 м від

1848 р. 1848 р.,
відновл

Робота
самодіяльн

Камінь,
бетон

Хрест – 2
м,

постамент

Місцев
ого

Розпорядже
ння

Представни



дороги на с.
Дубівці

ено
1990 р.

их
майстрів

–
3,5х0,60х0,
8 м, цоколь

–
0,35х2,4х2,
4 м, площа
– 0,0009 га

значенн
я

ка
Президента
України в

Тернопільсь
кій області

від
25.06.1992
р. № 148

12 576  Пам’ятний знак
воїнам-землякам, які

загинули в роки
Другої світової війни

с. Ігровиця,
напроти
будинку
культури

1941-1945
рр.

1967 р. Скульптор
– Кубів П.
(Ігровиця)

Бетон Висота
обеліску –

3 м,
постамент
у – 2,5 м,

площа
0,0300 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

13 582 11 Братські могили воїнів
Радянської армії

с. Плотича,
військове

кладовище,
біля

туберкульозн
ої лікарні

1944 р. 1956 р. Масове
виробницт

во

Бетон,
камінь

Висота
скульптури

– 2,5 м,
постамент
у – 1,2 м,
площа –
0,0750 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

14 3275  Братська могила
поляків, які трагічно
загинули 8 березня

1944 р.

с. Плотича,
кладовище

8.03.1944
р.

2007 р. Впорядков
ано

поляками

Камінь,
мармур,
металева
огорожап

Могила –
20х6,5 м,
площа –
0,0130 га

Щойно
виявлен

ий
об'єкт

культур
ної

спадщи
ни

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

05.03.2013
р. № 26-од

15 1887  Могила Українського
Січового Стрільця –

Боцяна Степана

с. Чистилів,
старе

1918 р. 1918 р. Робота
самодіяльн

Метал,
земля

Хрест – 2,5
м, могила

– 1х1,2х2,2

Місцев
ого

Розпорядже
ння

Представни



кладовище, в
куті

их
майстрів

м, площа –
0,0003 га

значенн
я

ка
Президента
України в

Тернопільсь
кій області

від
25.06.1992
р. № 148

Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА



Додаток 4

Перелік
пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва)

Білецької сільської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Охорон
ний

номер
пам’ятк

и

Кі-с
ть

внут
ріко
мпл
ексн
их

Назва пам’ятки,
короткий опис, з чим

пов’язана

Адреса Дата події,
у зв’язку з

якою
об’єкт
набув

статусу
пам’ятки

(епоха)

Дата
утворе

ння
об'єкту

Автори Матеріал,
техніка

виготовле
ння

Основні
розміри

Катего
рія

охорон
и

Рішення
про взяття
під охорону

1 3021  Скульптура Матері
Божої

с. Дітківці,
біля церкви

- 1902 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

камінь Постамент
–  1х1 м,

висота 1,7
м; висота

скульптури
1,25 м,

площа –
0,0006 га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16

2 3028  Скульптура святої с. Мшанець,
біля дороги,
поворот на с.

Дітківці

- 1822 р. Робота
самодіяльн

их
майстрів

камінь Постамент
–  2,6х2,7
м висота

4,0 м;
висота

скульптури
1,75 м,
площа

0,0003 га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

27.01.2010
р. № 16



3 588  Художній надгробок
на могилі

Крушельницького
Амвросія батька

актриси
Крушельницької

Соломії

с. Біла,
кладовище

1843-1903
рр.

1904 р. Італійськи
й

скульптор

Мармур Скульптур
а – 1,6 м,

постамент
–

0,5х1,1х0,4
5 м, цоколь

–
0,45х2,4х2
м, площа –
0,0020 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

4 590  Пам’ятник поету,
письменнику,

художнику Шевченку
Тарасу Григоровичу

с. Великий
Глибочок,

біля дитячого
відділення
районної
лікарні

1814-1861
рр.

1966 р. Масове
виробницт

во

Бетон,
камінь

Скульптур
а – 0,8 м,

постамент
– 1,6 м,
площа –
0,0025 га

Місцев
ого

значенн
я

Рішення
виконкому

Тернопільсь
кої обласної

ради від
22.03.1971
р. № 147

5 1874  Пам’ятник провіднику
Організації
Українських

Націоналістів
Ярославу Стецьку

с. Великий
Глибочок,
центр, біля
магазину

1912-1986
рр.

18.10.20
02 р.

Скульптор
– Маляр О.

Камінь-піс
ковик,
граніт

Скульптур
а – 3,5 м,

постамент
– 2х1,6х1,6
м, площа –
0,0025 га

Щойно
виявлен

ий

Наказ
управління
культури

Тернопільсь
кої обласної
державної

адміністраці
ї від

18.10.2005
р. № 112

Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА



Білобожницька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 2119 Церква св. Великомученика 

Григорія (мур.) 

с. Буданів 1852 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994р.№44 

2. 2127 Замок (мур.) с. Буданів XVII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994р.№44 

3. 217 Костел (мур.) с. Буданів XIX ст. місцевого 

значення 

рішення Терн. ОВК від 05.12.1986р. 

№ 343 

4. 218 Монастирські келії (мур.) с. Буданів XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Терн. ОВК від 05.12.1986р. 

№ 343 

 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Білобожницької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1549 Поселення 

Базар І 

с. Базар, 300 м на 

північ від села, І-ІІ 

надзаплавні тераси 

р. Джурин 

давньоруський 

час (ХІІ-І пол. 

ХІV ст.) 

2007 р., А. 

Буда, 2019, 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий, 

В.Салук 

30 х 30 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

2 594 Могильник 

ґрунтовий 

Білий Потік І 

с. Білий Потік, поле 

біля колишнього 

глиняного кар’єру 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н. е.) 

1925 р., Ю. 

Костжевськи

й; 1975 р. 

обстежив 

І.Герета,2015 

р. обстежили 

Ільчишин В., 

Романишин 

Я. 

приблизно 

0,7 га 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



3 2886 Поселення 

Білий Потік ІІ 

с. Білий Потік, у 

східній частині села 

Білий Потік, 

урочище За 

Городами 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1975 р., 

І.Герета, 

2015 р. 

обстежили 

Строцень Б., 

Ягодинська 

М., Ільчишин 

В., 

Романишин 

Я 

приблизно 15 

га 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

4 1676 Поселення 

Білобожниця І 

с. Білобожниця, 

південно-східні 

околиці села, 1,5 км 

на південь від 

залізничного 

переїзду, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

лівого берега ставу 

епоха бронзи – 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 919 Поселення 

Буданів І 

с. Буданів, урочище 

«Кремінна», 

північні околиці 

села, правий берег 

р. Серет 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1830-ті роки 

– В. 

Деметрикеви

ч, 1982 р. – 

обстежив О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

6 2732 Поселення 

Буданів ІІ 

с. Буданів, урочище 

“Поле”, лівий берег 

р. Серет 

західноподільськ

а група 

скіфського часу 

( ІІ пол.а VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

1981 р., О. 

Ситник 

0,60 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



7 1384 Поселення 

Буданів ІІІ 

с. Буданів, східні 

околици с. Вербівці, 

за 2,5 км. від  

с. Буданів, на 

південному схилі 

струмка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

2006 р., 

О.Дерех 

4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

8 1557 Поселення 

Буданів ІV 

с. Буданів, північно-

східні околиці села, 

лівий берег  

р. Серет, навпроти 

колгоспного двору 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

2007 р., 

А.Буда 

100  х 70 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

9 1600 Курганна група 

(3 кургани) 

Буданів V 

с. Буданів північно-

східна частина села, 

правий берег  

р. Серет 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2007 р., 

А.Буда 

d – 2 – 8 м, h 

- 0,6 – 2,4; 

0.49 га, з 

охор. зоною 

2,6 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 1635 Поселення 

Джурин І 

с. Джурин, 1 км на 

захід від с. Джурин, 

І-ІІ надзаплавні 

тераси лівого берега 

безіменного 

струмка 

давньоруський 

час (Х ст., ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2008 р., 

А.Буда 

10 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



11 1246 Поселення 

Джуринська-

Слобідка І 

с. Джуринська-

Слобідка, 1 км. на 

схід від села, правий 

берег ставку (перед 

дамбою), пд.-сх. 

схил пагорба,  

урочище 10-те поле 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) – 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

2,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

12 1247 Поселення 

Джуринська-

Слобідка ІІ 

с. Джуринська-

Слобідка, 1,5 км. на 

схід від села, правий 

берег ставку (перед 

дамбою), південно-

східний схил 

пагорба,  

урочище 11-те поле 

райковецька 

культура (VIII – 

IX ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

13 1345 Поселення 

Джуринська 

Слобідка ІІІ 

с. Джуринська 

Слобідка, 3 км на 

схід від села на 

підвищеній терасі 

лівого берега 

меліоративного 

каналу 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2006 р., М. 

Ягодинська, 

В. Ільчишин 

50  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

14 1346 Поселення 

Джуринська 

Слобідка ІV  

с. Джуринська 

Слобідка,3 км на 

схід від околиць 

села на 

привершинній 

частині 

мисоподібного 

пагорба, утвореного 

лівим берегом ставу 

та лівим берегом 

меліоративного 

каналу 

мезоліт (IX – V 

тис. до н. е.), 

райковецька 

культура (VIII – 

IX ст.) 

2006 р., М. 

Ягодинська, 

В. Ільчишин 

50  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



15 1347 Поселення 

Джуринська 

Слобідка V  

с. Джуринська 

Слобідка, 3 км на 

схід від околиць 

села на І та ІІ 

надзаплавних 

терасах невисокого 

мису, утвореного 

правим берегом 

меліоративного 

каналу та лівим 

берегом ставу 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

( ІІ пол.а VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Ягодинська, 

В. Ільчишин 

300  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

16 1348 Поселення 

Джуринська 

Слобідка VІ 

с. Джуринська 

Слобідка, 3 км на 

схід від околиць 

села, на південно-

східному схилі 

невеликого мису, 

утвореного лівим 

берегом 

меліоративного 

каналу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Ягодинська, 

В. Ільчишин 

50  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

17 1634 Курган 

Джуринська 

Слобідка VІІ 

с. Джуринська 

Слобідка, 1 км на 

північний-схід села, 

на вершині 

вододільного плато 

культура 

невизначена 

2008 р., 

А.Буда 

висота – 1 м, 

диаметр  

40х40 м, або 

80х80 кроків 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



18 1647 Поселення 

Джуринська 

Слобідка VІІІ 

с. Джуринська 

Слобідка, південні 

околиці села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

правого берега  

р. Джурин 

давньоруський 

час (Х ст., ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2008 р., 

О.Дерех 

150  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

19 2889 Могильник 

Звиняч І 

с. Звиняч, урочище 

“Підмонастир”, 

лівий берег струмка, 

притоки р. Серет 

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.)  

1958 р. Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

20 2890 Поселення 

Звиняч ІІ 

с. Звиняч, урочище 

Моравщина 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.) 

1964-965 рр., 

дослідження 

Л.Крушельни

цької 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

21 2891 Поселення 

Калинівщина І 

с. Калинівщина, 

урочище “Скалка”, 

високий обривистий 

мисоподібний лівий 

берег р. Білий 

Потік,, притоки  

р. Серет, схили 

засаджені деревами, 

північно-східна 

околиця села 

трипільська 

культура (IV-III 

тис. до н.е.), 

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.) 

1988 р., Д. 

Павлів,  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



22 2900 Могильник 

Косів І 

с. Косів, на 

території хутора 

Хом’яківка 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

Дослідження 

Ю.Костржев

ського 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 2897 Поселення 

Косів ІІ 

с. Косів, східна 

околиця села, на 

місці глиняного 

кар'єру 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., Д. 

Павлів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 2898 Поселення 

Косів ІІІ 

с. Косів, південно-

східні околиці села, 

лівий берег потічка 

Млинівка Біла 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., Д. 

Павлів 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

25 2899 Поселення 

Косів ІV  

с. Косів, на 

території хутора 

Хом’яківка  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



26 1342 Поселення 

Ридодуби І 

с. Ридодуби, 1 км на 

південний захід від 

ферми, на західному 

схилі привершинної 

частини пагорба 

культура ноа 

(XIII – XI ст. до 

н. е.)  

2006 р., М. 

Ягодинська, 

В. Ільчишин 

70  х 70 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

27 1343 Поселення 

Ридодуби ІІ 

с. Ридодуби, 1,5 км 

на захід від ферми, 

на південному схилі 

мисоподібного 

пагорба 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.), 

голіградська 

культура (ІІІ – І 

тис. до н. е.), 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.), 

райковецька 

культура (VIII – 

IX ст.) 

2006 р., М. 

Ягодинська, 

В. Ільчишин 

350  х 250 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

28 1344 Поселення 

Ридодуби ІІІ 

с. Ридодуби, 2 км на 

захід від ферми, на 

південному схилі 

мисоподібного 

пагорба 

голіградська 

культура (ІІІ – І 

тис. до н. е.), 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.), 

райковецька 

культура (VIII – 

IX ст.) 

2006 р., М. 

Ягодинська, 

В. Ільчишин, 

2019, 

локалізовано 

100  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



29 1896 Поселення 

Ридодуби  ІV 

с. Ридодуби, 

північні околиці 

села, або східні 

околиці с. Косів, на 

північ від хутора, 

лівий берег струмка 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2012 р., 

М.Бігус, 

О.Покривайл

о 

0,7 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 2 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Білобожницької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 4359-Тр   Пам'ятний знак 

(хрест) на честь 50-

річчя скасування 

панщини 

с. Буданів, 

біля церкви 

Святої 

Покрови 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Хрест - 1,1 

м, 

постамент 

– 

1,6х0,5х0,5 

м, площа – 

0,0020 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

2 532 29  

12 

Братські могили воїнів 

Радянської армії. 

Могили воїнів 

Радянської армії 

с. Буданів, 

військове 

кладовище 

(44 могили) 

1944 р. 1954 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2,6 м, 

надмогиль

ні плити – 

0,5х0,2 м, 

площа - 

0,0300 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1820   Будинок, у якому були 

слідчі ізолятори 

НКВС 

с. Буданів, 

вул. 

Королюка, 15, 

ПТУ-28 

1939-1950 

рр. 

1999 р.   Камінь, 

цегла 

Будинок – 

20х10 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,4х0,3 м, 

площа – 

0,0200 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 1821   Пам’ятний знак 

випускникам ПТУ-28, 

які загинули під час 

війни в Афганістані 

с. Буданів, 

вул. 

Королюка, 15, 

ПТУ-28 

1979-1989 

рр. 

1999 р.   Метал 0,55х0,75 

м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 533   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Буданів, 

центр, 

напроти 

магазину 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

7 м, 

скульптур

и – 1,5 м, 

постамент

у – 1 м, 

площа – 

0,0600 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 804   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Базар 1941-1945 

рр. 

1976 р. Кулик П. 

(Львів) 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 4 м, 

постамент

у –1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



7 806   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Білобожниця 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота – 7 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 807   Пам’ятник лікарю 

професору 

Борисікевичу М. 

с. 

Білобожниця 

1906 р. 1933 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 1136   Могила Ігумнова В., 

л-та КДБ 

с. 

Білобожниця, 

кладовище 

1949 р. 1987 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла, 

керамічна 

плитка 

Обеліск – 

3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

10 595 25  7 Братські могили воїнів 

Радянської армії. 

Могили воїнів 

Радянської армії і 

радянських партійних 

активістів 

с. 

Білобожниця, 

кладовище 

1944 р. 1954 р., 

рек. 

1965 р. 

Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 3,3 м, 

площа- 

0,0400 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

11 595/1   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Собка М. 

с. 

Білобожниця, 

кладовище 

1944 р. 1954 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота – 

3,3 м, 

площа- 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



12 595/2   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Сингаївського С. 

с. 

Білобожниця, 

кладовище 

1944 р. 1965 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

обеліску – 

3,8 м, 

площа- 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

13 595/3   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Бахтіна А. 

с. 

Білобожниця, 

кладовище 

1944 р. 1987 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Надмогиль

на плита – 

2х0,85 м, 

стела – 1,4 

м, площа- 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

14 809   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Джурин 1941-1945 

рр. 

1968 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,4 м, 

постамент

у – 1,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

15 811   Могила радянського 

партизана Подоляко 

В. 

с. Звиняч 1943 р. 1972 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь 1х2 м, 

площа- 

0,0020 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

16 812   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Звиняч 1941-1945 

рр. 

1972 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



17 895   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Косів 1941-1945 

рр. 

1981 р. Скульптор 

– 

Садовник 

В. 

Бетон, 

камінь 

Висота – 

2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

18 1892   Пам’ятний знак на 

місці сільської хати, 

де загинули воїни 

Української 

Повстанської Армії  (з 

прізвищами) 

с. Палашівка 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

19 1045   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Палашівка 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. №250 

20 1893   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії, 

які загинули у бою з 

НКВС 

с. Палашівка, 

кладовище 

Жовтень 

1944 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



21 611   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ридодуби 1941-1945 

рр. 

1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

22 815   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ромашівка 1941-1945 

рр. 

1974 р. Скульптор 

– 

Романцов 

С. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Висота – 5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

23 1047   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Скомороше 1941-1945 

рр. 1985 р. 

1985 р. архітектор 

– 

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Білобожницької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 907   Пам’ятник українській 

письменниці Лесі 

Українці  

с. 

Білобожниця 

1871-1913 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Кулик П. 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 3054   Скульптура св. 

Володимира 

с. Джурин, 

біля церкви 

- 1904 р.   камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 3052   Скульптура Матері 

Божої з Ісусом 

с. Джурин, 

біля церкви 

- 1904 р.   камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

4 3053   Скульптура Матері 

Божої з Ісусом 

с. Джурин, 

біля церкви 

- 1911 р.   камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

5 627   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. 

Джуринська 

Слобідка 

1814-1861 

рр. 

1960 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 3055   Скульптура Ісуса 

Христа 

с. 

Джуринська 

Слобідка , 

біля церкви 

-     камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



7 3056   Скульптура архангела 

Михаїла 

с. 

Джуринська 

Слобідка , 

біля церкви 

-     камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 628   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Звиняч 1814-1861 

рр. 

1960 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 0,9 м, 

постамент 

– 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 624   Пам’ятник українській 

письменниці Лесі 

Українці  

с. 

Калинівщина 

(можливо 

біля 

тубдиспансер

у в 

Білобожниці) 

1871-1913 

рр. 

1958 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 630   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Косів 1814-1861 

рр. 

1960 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



11 1003   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Палашівка 1856-1916 

рр. 

1959 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–3,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 634   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Полівці 1856-1916 

рр. 

1959 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–3,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Більче-Золотецької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1945 Поселення 

Більче-Золоте І 

с. Більче-Золоте, 

урочище Печера 

Вертеба, 1 км на 

північний захід від 

села 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.),  

культура 

лінійно-

стрічкової 

кераміки (V-IV 

тис. до н. е.)  

1820 р., Я. 

Хмелецький, 

з 1995 р. - 

розкопки 

М.Сохацьког

о 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147,  

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради  

від 14.07.1989  

№ 162 

2 1946 Поселення 

Більче-Золоте ІІ 

с. Більче-Золоте, 

урочище Парк, 

колишній 

палацовий парк 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1884 р., 

В.Деметрике

вич, 

1889, 

Е.Павлович. 

1891, 

Г.Оссовськи

й 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



3 70 Поселення 

Більче-Золоте 

ІІІ 

с. Більче-Золоте, 

урочище Кадуби,  

6 км на схід від 

села, на невисокому 

підвищенні 

розділеному 

балкою, на дні якої 

протікає струмок 

трипільська 

культура  

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

1956 р., І. 

Свєшніков; 

1976 р. 

обстежив О. 

Ситник 

6 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

4 67 Городище 

Більче-Золоте 

ІV   

с. Більче-Золоте, 

південно- західні 

околиці села, в лісі, 

на високому мисі. З 

трьох сторін 

стрімки схили, а з 

півдня 3 рови і 3 

вали 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1870-ті роки, 

А.Кіркор; 

1956 р. 

обстежив 

І.Свєшніков; 

1975 р.  

обстежив 

І.П.Герета, 

1984 р.  

розвідки 

Б.О.Тимощук

а, 2006 р. – 

обстежив 

Р.Миська 

2 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

5 1937 Стоянка Більче-

Золоте V  

с. Більче-Золоте,  

урочище Сороківка 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147,  

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради  

від 14.07.1989  

№ 162 



6 1938 Поселення 

Більче-Золоте 

VІ  

с. Більче-Золоте, 

урочище Хитана, 

вул. Замулівка, на 

першій 

надзаплавній терасі 

лівого берега  

р. Серет 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

Ю. Малєєв Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147,  

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради  

від 14.07.1989  

№ 162 

7 216 Могильник 

ґрунтовий 

Більче-Золоте 

VІІ (могильник 

Мишків) 

с. Більче Золоте, 

лівий берег  

р. Серет 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1890 р., Г. 

Оссовський; 

1976 р. – 

обстежив О. 

Ситник 

0,80 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

8 1939 Поселення 

Більче-Золоте 

VІІІ 

с. Більче-Золоте, на 

високому правому 

березі р. Серет, біля 

мосту 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1956 р., І. К. 

Свєшніков, 

Г. М. 

Власова  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

9 1940 Поселення 

Більче-Золоте 

ІХ 

с. Більче-Золоте,  

урочище “Поле 

Кошівське”, 

південний схил,  

4 км на південний 

схід від села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



10 1941 Курган Більче-

Золоте Х 

с. Більче-Золоте, 

урочище “Щербів”, 

4 км на північний 

схід від села, на 

правому березі 

струмка, поряд з 

черняхівським 

поселенням 

Недатований    Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 1942 Поселення 

Більче-Золоте 

ХІ 

с. Більче-Золоте, 

урочище “Щербів”, 

4 км на північний 

схід від села, на 

правому березі 

струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

12 1943 Поселення 

Більче-Золоте 

ХІІ 

с. Більче-Золоте, 

біля ГЕС, 

зруйноване 

котлованом під час 

будівництва ГЕС 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1956 р., І. К. 

Свєшніков 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 1944 Могильник 

Більче-Золоте 

ХІІІ 

с. Більче-Золоте, 

урочище “Могила”, 

на лівому березі  

р. Серет, між селами 

Більче Золоте та 

Мушкарів 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1890 р., Г. 

Оссовський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



14 2005 Земляні 

укріплення 

(залишки 

замку) Більче-

Золоте ХІV 

с. Більче-Золоте, 

центральна частина 

села, на території 

сільської ради 

ХVІ-ХVІІ ст. 2013 р. А 

Загородній, 

В.Ільчишин, 

А.Чокан 

приблизно 

1,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

15.05.2014 №  

76-од  

15 1232 Стоянка 

Мишків І 

с. Мишків, урочище 

Вершава чи Шкляна 

Гора, пасовище 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

20-і рр. ХХ 

ст.; 1989 р.– 

обстежив О. 

Ситник 

0,24 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

16 2269 Поселення 

Мишків ІІ 

с. Мишків, на 

городах в районі 

школи 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

2000 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

17 2022 Культове місце 

(дві печери і 

жертовний 

камінь) 

Монастирок І 

с. Монастирок, 

південно-західні 

околиці села, лівий 

берег р. Серет на 

корінній терасі 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); - 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

Дослідив в 

1967 р. І. 

Винокур 

1,08 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



18 2023 Стоянка 

Монастирок ІІ 

с. Монастирок, на 

лівому березі  

р. Серет, біля 

підніжжя високих 

скель 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1927 р., Ю. 

Полянський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 1674 Поселення 

Монастирок ІІІ 

с. Монастирок, ліс у 

східних околицях 

села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

правого берега 

потічка 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2008 р., 

А.Буда 

35  х 80 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

20 2083 Поселення 

Шершенівка І 

с. Шершенівка, 

урочище “Коло 

ставів”, правий 

берег р. Серет, 

лівий берег струмка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2000 р., В. І. 

Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

21 2057 Поселення 

Шершенівка ІІ 

с. Шершенівка, 1 км 

на захід від 

господарського 

двору по лівому 

березі струмка 

епоха бронзи - 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

райковецька 

культура  (кін. 

ІХ-Х ст.); 

давньоруський 

час (Х, ХІІ-ХІІІ 

ст.н.е.) 

2015 р. 

Ільчишин 

В.В. 

до 2,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  



22 4419-Тр Поселення 

 Юр'ямпіль І 

с. Юр'ямпіль, на 

південному 

схилі пагорба, 2 км 

на захід від села 

черняхівська 

культура 

(ІІІ – ІV ст.).  

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.01.2014  

№ 42 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Більче-Золотецької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 89   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Більче-

Золоте 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,3 м, 

постамент

у – 1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 79   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Більче-

Золоте 

1941 р. 1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

4 м, площа 

- 0,0400 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 82   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Олексинці 1941-1945 

рр. 

1974 р. Робота 

Львівських 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

мармурова 

крихта, 

цемент, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 3,8 м, 

постамент

у – 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



4 230   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Шершенівка 

1941-1945 

рр. 

1974 р. Робота 

Львівських 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота: 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 1,2 м, 

стели – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

5 246   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мишків 1941-1945 

рр. 

1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Більче-Золотецька територіальна громада 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 381 Усипальниця Сапігів (мур.) с. Більче Золоте 1830 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

2. 431 Церква св. Михаїла с. Більче Золоте 1886 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

3. 646 Парк садиби Сапігів с. Більче-Золоте 1800 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

4. 489 Церква Різдва Христового 

(мур.) 

с. Мишків 1784- 

1893 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

5. 490 Каплиця (мур.) с. Мишків (на 

цвинтарі) 

1900 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

6. 1569 Давньослов’янський 

печерний храм 

с. Монастирок ХІ-ХІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

7. 1570 Здвиженська церква (мур.) с. Монастирок ХVІІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

8. 1571 Келії василіанського 

монастиря (мур.) 

с. Монастирок ХVІ ст. національного 

значення 

Постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

9. 405 Церква Успенія (мур.) с. Мушкарів 1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

10. 388 Костел (мур.)  с. Олексинці 1867 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

11. 387 Костел (мур.) с. Шершенівка 1901 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

12. 416 Церква Преображення 

Господнього (мур.) 

с. Шершенівка 1901 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

13. 418 Церква Св.Дмитрія с. Юр’ямпіль 1840 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

 

 



Борсуківська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1614 Церква св. Миколая (мур.) с. Борсуки 1892 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

2. 1623 Церква св. Михаїла (мур.) с. Великі Куськівці 1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

3. 1640 Церква Ікони Казанської 

Божої Матері (дер.) 

с. Нападівка 1742 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

4. 1642 Церква Параскеви (дер.) с. Передмірка 1744 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

5. 1643 Каплиця (дер.) с. Передмірка ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

6. 1970 Церква Різдва Богородиці 

(мур.) 

с. Піщатинці 1938 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

7. 1646 Церква Успення (дер.) с. Синівці 1870 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

8. 1647 Церква Успення Богородиці 

(дер.) 

с. Снігурівка 1926 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

9. 1651 Церква Воздвиження 

Чесного Хреста (дер.) 

с. Чайчинці 1776 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Борсуківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 470 Поселення 

Борсуки І 

с. Борсуки,  

урочище На Горбку 

біля греблі 

черняхівська 

культура  

(ІІІ-ІV ст. н. е.) 

1952 р. 

В.Канівець; 

1959 р. 

обстежено 

М.Тиханово

ю; 1972 р. 

обстежено 

В.Бараном, 

В.Воляником

, Д.Козаком, 

Б.Магомедов

им 

2 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

2 2553 Поселення 

Борсуки ІІ     

с. Борсуки,  

урочище Виспа, 

навпроти місцевості 

Борщівський 

кругляк 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура  

(ІІІ-ІV ст. н. е.);  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1952 р. 

В.Канівець, 

2006 р., 

обстежив В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



3 2552 Поселення  

Борсуки ІІІ 

с. Борсуки,  

в 500 м на схід від  

рибгоспу 

"Борщівка" 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ-  

ХVІ ст. до. н. е.)  

Волинська 

експедиція 

ІА АН УРСР 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

4 1372 Поселення 

Борсуки ІV 

с. Борсуки, на 

лівому березі  

р. Горинь, нижче 

дамби на мисі в 

районі старого 

глиняного кар'єру  

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.) 

2006 р., В. 

Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 2556 Стоянка  

Борщівка І 

с. Борщівка,   

північно-східні 

околиці 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому) 

1978 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

6 2557 Двошарове 

поселення  

Борщівка ІІІ  

с. Борщівка,   

урочище Хутір 

Гроцко 

енеоліт-бронза  

(ІV-ІІ тис. до 

н.е.);  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1990 р, 

обстежили О. 

Ситник, М. 

Левчук, М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



7 1603 Поселення 

Борщівка ІV 

с. Борщівка, 

південно-західна 

частина села, лівий 

берег р. Горинь 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

А.Буда 

40 х 150 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

8 1604 Борщівка V с. Борщівка, західна 

частина села, 

мисоподібний 

виступ, утворений 

вигином балки з 

струмком 

енеоліт –бронза; 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., 

А.Буда 

30 х 90 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

9 1605 Крем’яна 

майстерня 

Борщівка VІ 

с. Борщівка, 1,5 км 

на захід від села, ІІІ 

надзаплавна тераса 

правого берега 

струмка 

рання бронза 2007 р., 

А.Буда 

0,4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 4454-Тр Поселення та 

городище 

Борщівка VІІ 

с. Борщівка,  

урочище Городище, 

за 200 м від 

південно-східного 

краю с. Борщівка, 

на високому лівому 

березі р. Горинь. 

Вал зберігся тільки 

над береговою 

терасою  

бронза-ранній 

залізний вік (ІІ-І 

тис. до н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

поч. ХХ ст., 

О.Цинкаловс

ький, 1988 р. 

обстеження 

О. 

Гаврилюка, 

1990, 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а, М.Левчук 

24,5990 га, 

висота вала 

3-4 м 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325 



11 2555 Поселення 

Борщівка VІІІ  

с. Борщівка,  

урочище Галисько 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1990 р, 

обстежили О. 

Ситник, М. 

Левчук, М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

12 2582 Поселення 

Маневе І 

с. Маневе, на захід 

від села, правий 

берег р. Горинь 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 2583 Поселення 

Маневе ІІ 

с. Маневе, східні 

околиці, при виїзді з 

села до  Снігурівка, 

правий берег Горині 

палеоліт, 

мезоліт, 

комарівська 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

110х35 м, 

0,3850 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 2584 Поселення 

Нападівка І 

с. Нападівка, 

урочище Киптиха, 

на північ від села 

могилянська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – 

початок VІ ст. до 

н. е.) 

1990 р.,  

Західно-

подільський 

загін 

Тернопільськ

ої експедиції 

ІСН АНУ 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



15 2587 Майстерня 

крем’яна 

Передмірка І    

с. Передмірка, 

правий берег  

р. Горинь, на 100 м 

вище греблі при 

впадіння в Горинь 

струмка, на 

високому горбі з 

крутими схилами 

недатовано  Обстежив 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

16 2588 Городище 

Передмірка ІІ 

с. Передмірка, 

урочище Замок, 

лівий берег  

р. Горинь, коло 

млина 

палеоліт (?), 

період бронзи – 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

давньоруська 

культура (Х-ХІІІ 

ст.),  

пізнє 

середньовіччя 

(ХV-ХVІІ ст.) 

Обстежив у 

1952 

В.Канівець, у 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

17 2591 Двошарове 

поселення 

Синівці І 

с. Синівці,  

урочище Зарудка 

черняхівська 

культура  

(ІІІ-ІV ст. н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1972 р., В. 

Баран 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



18 2592 Поселення 

Снігурівка І 

с. Снігурівка, 

урочище Горошки, 

вул. Набережна, 

північна околиця 

села, дуже пологий 

схил правий берег 

Горині, при впадінні 

в неї струмка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому), 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.), 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 1271 Поселення 

Снігурівка ІІ 

с. Снігурівка, 

південно-західні 

околиці села, І-ІІ 

тераси лівого берега 

річки, південний 

схил пагорба 

могилянська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – 

початок VІ ст. до 

н. е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

20 1272 Поселення 

Чайчинці І 

с. Чайчинці, 

північно-східні 

околиці села, лівий 

берег річки, І-ІІ-а 

тераси 

мисоподібного 

пагорба, південий 

схил 

могилянська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – 

початок VІ ст. до 

н. е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Борсуківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 432   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Борсуки, 

вул. Т. 

Шевченка 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Павлюк 

А. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 

2,5х0,9х0,6 

м, 

постамент 

– 

1,5х1,4х1,3 

м, 

меморіаль

на дошка – 

2,4х1,1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 1645   Могила воїна УНР 

Петрука Андрія 

с. Борщівка, 

старе 

кладовище 

      Камінь, 

бетон 

Висота 

хреста – 

0,45 м, 

постамент 

– 

1,3х0,65х0,

4 м, площа  

0,00022 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 280   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Борщівка 1941-1945 

рр. 

1968 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 1,5 м, 

постамент

у -2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 1073   Партизанська стоянка с. Борщівка 

„Чорний ліс” 

1943 р. 1983 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

камінь 

Три 

землянки в 

натуральн

у величину 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

5 1646   Пам’ятний знак 

Горошку Я. П. 

с. Борщівка, 

СШ 

  1999 р. Скульптор 

В.Садовни

к 

    Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 708   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Великі 

Кусківці, вул. 

Нова, 

навпроти 

сільської 

бібліотеки 

1941-1945 

рр. 

1971 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у -2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 733   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нападівка, 

вул. 

Фольварочно

го 

1941-1945 

рр. 

1973 р. Басюк Г. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь, 

мідь 

Стела – 

6х1х0,45 

м, 

постамент 

– 0,6х5х1,4 

м, 

меморіаль

на дошка – 

1,4х2,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

8 734   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Передмірка, 

біля церкви 

св. Параскеви 

та сільської 

ради 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– 

Придатко 

М. (Львів) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 5 м, 

постамент

у -1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 1658   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Синівці, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

    Земля, 

метал 

Висота 

хреста – 

1,7 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

10 947   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Синівці, 

вул. 

Незалежності 

1941-1945 

рр. 

1977 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 

2,5х2х0,7 

м, 

постамент 

– 

1,2х3,7х2,4 

м, 

меморіаль

на дошка – 

1,3х1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



11 447   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Снігурівка 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– 

Придатко 

М. (Львів) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у -2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 1659   Могила воїна 

Радянської армії Бочка 

І. М. 

с. Снігурівка, 

кладовище 

1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

13 1661   Могила воїна 

Радянської армії 

с. Чайчинці 1941–1945 

рр. 

    Хрест – 

дерево, 

постамент 

– камінь 

Висота 

хреста – 

0,55 м, 

постамент

у – 1,4 м, 

площа – 

0,00026 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

14 1076   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Чайчинці 1941-1945 

рр. 

1970 р. Скульптор 

– 

Калашник

ова Є. 

(Рівне) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



15 1662   Могила воїнів 

Української 

Повстанської Армії (8 

чол.) 

с. Чайчинці, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

16 661   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Піщатинці 1941-1945 

рр. 

1966 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь Висота 

обеліску – 

5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Борщівської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1934 Стоянка 

Бабинці І 

с. Бабинці , 

урочище “Глоди”, 

на краю високої 

річкової тераси 

правого берега  

р. Нічлава, біля 

дороги на Залищики 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому); 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 1932 Городище 

Бабинці ІІ 

с. Бабинці, урочище 

Циганки, урочище 

Замок 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.);  

пізнє 

середньовіччя 

2006 р., 

обстежив Р. 

Миська, 2015 

р. 

обстеження 

Л.Строцень, 

В.Ільчишина, 

С.Грабового 

2,0730 Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

3 1933 Поселення 

Бабинці ІІІ 

с. Бабинці, на березі 

р. Циганка, поруч з 

городищем, на тому 

ж мисоподібному 

виступі 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

відкрив 

М.Сохацький

; 2006 р., 

обстежив Р. 

Миська 

2,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



4 1239 Стоянка 

Бабинці ІV  

с. Бабинці, урочище 

“Кругле Залісся”, 

поблизу замку, на 

рівні 15-20 м від 

урізу р. Нічлава, на 

левому березі на 

орному поли 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.); 

культура типу 

Лука ІІ 

Кам'яниця 

1991 р., Б. 

Ткачук, 

1992 - 

М.Сохацький 

50х100 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16 

5 1949 Поселення 

Борщів І 

м. Борщів, урочище 

“Лиса гора”, 1,5 км 

на південь від міста, 

на високому лівому 

березі р. Нічлава, 

біля гіпсового 

кар'єру 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

1,1600 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 1950 Поселення 

Борщів ІІ 

м. Борщів, урочище 

“Кривда”, на 

південній околиці 

міста, на краю 

мисоподібного 

виступу берега 

струмка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 1951 Поселення 

Борщів ІІІ 

м. Борщів, західні 

околиці міста, в 

полі недалеко від 

кладовища, через 

поселення йде 

дорога на  

с. Верхняківці 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



8 1318 Поселення 

Борщів ІV 

м. Борщів, в 

центральній частині 

міста (вул. 

Ринкова), трохи 

північніше ринку 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2006 р., О. 

Дудар 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

9 1953 Поселення 

Верхняківці І 

с. Верхняківці, біля 

цвинтаря 

трипільська 

культура  

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н.е.) 

1877 р., А. 

Кіркор; 1999-

2000 рр. 

обстежено 

М.Сохацьки

м, О.Дударем 

1,35 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради  

від 14.07.1989  

№ 162 

10 72 Могильник 

ґрунтовий 

підплитовий 

Верхняківці ІІ 

с. Верхняківці, 

урочище Під 

Млинами, в західної 

частині села на 

правому березі  

р. Нічлава в низині 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1878 р. 

невеликі 

розкопки А. 

Кіркора; 

1976 р. 

обстежив 

О.Ситник 

15 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

11 1954 Поселення 

Верхняківці ІІІ 

с. Верхняківці, 

урочище “Щовби”, 

500 м на південь від 

села, на краю 

неглибокої балки. 

Через поселення йде 

польова дорога до  

с. Висічка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1877 р., А. 

Кіркор; 1999-

2000 рр. 

обстежено 

М.Сохацьки

м, О.Дударем 

9,2328 Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



12 1952 Поселення 

Верхняківці ІV 

с. Верхняківці,  

урочище 

“Винниця”, лівий 

берег р. Нічлави,  

1 км на південний 

схід від села, 1-а 

надзаплавна тераса 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 1955 Поселення 

Верхняківці V 

с. Верхняківці, 

південно-східні 

околиці села 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 1956 Поселення 

Верхняківці VІ 

с. Верхняківці, 

урочище 

“Коноплиська”, 

північні околииці 

села, правий берег  

р. Нічлава. Біля 

одинокого хреста 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

0,64 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

15 2039 Поселення 

Верхняківці VІІ 

с. Верхняківці,  

200 м від південно-

східніх околиць 

села, на високому 

лівому березі  

р. Нічлава, недалеко 

від колгоспної 

ферми на 

трикутному 

підвищенні 

культура Ноуа 

(ХV-ХІV ст. до 

н.е);  

давньоруський 

час ХІІ-ХІІІ ст. 

2014 р., 

Бабюк Б.С. 

(Борщівськи

й 

краєзнавчий 

музей) 

до 3,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015  

№ 61-од 



16 1958 Городище 

Висічка І 

с. Висічка, урочище 

“Замок”, біля 

південної околиці 

села в межиріччі  

р. Нічлави та її 

притоки струмка 

Драпака в урочищі 

Замок. 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1991 р. 

оглянув 

М.Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

17 1964 Городище 

Вовківці І 

с. Вовківці,  

урочище Середній 

Горб, в лісі, оточене 

валамі і ровами з 

півночі 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1878 р., А. 

Кіркор 

0,54 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

18 1963 Поселення 

Вовківці ІІ 

с. Вовківці, 1,5 км 

на південь від села, 

на правому березі  

р. Циганки, в полі 

вище водонасосної 

станції 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 71 Могильник 

курганний 

Вовківці ІІІ 

с. Вовківці,  

урочище Кінська 

Шия, на лівому 

березі р. Циганка, 

200-300 м на 

південний схід від 

села 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1878 р. 

невеликі 

розкопки  А. 

Кіркора; 

1976 р. 

обстежив О. 

Ситник 

0,50 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



20 1962 Поселення 

Вовківці ІV  

с. Вовківці, 

урочище Глиниська, 

на південній 

околиці села, на 

правому березі  

р. Циганки в 

урочищі Глиниська 

на південному схилі 

поля 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

150х150 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

21 1970 Поселення 

Глибочок І 

с. Глибочок, 

урочище “Попові 

долини”, 500-700 м 

на північний захід 

від села, на 

мисоподібному 

підвищенні правого 

берега струмка, з 

правой сторони 

дороги на с. Товсте 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1991 р., М. 

Сохацький 

9,9727 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

22 1967 Поселення 

Глибочок ІІ 

с. Глибочок, 

урочище “Стінка”, 

на високому 

правому березі 

струмка "Драпака", 

навпроти водяного 

млина 

середній період 

трипільської 

культури, етап 

ВІ-ВІІ 

1991 р., М. 

Сохацький, 

2015 р. 

обстеження 

Л.Строцень, 

В.Ільчишина, 

С.Грабового 

1,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



23 1966 Поселення 

Глибочок ІІІ 

с. Глибочок, 

урочище Попові 

долини, в західній 

частині урочища, на 

південно-західному 

схилі невеликого 

підвищення на 

березі струмка 

трипільська 

культура  

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н.е.) 

1956 р., І. 

Свєшніков 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

24 1968 Поселення 

Глибочок ІV  

с. Глибочок, 

північно-східні 

околиці села, на 

лівому березі 

струмка Драпака. 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

8 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

25 1969 Поселення 

Глибочок V 

с. Глибочок, 

північно-західні 

околиці села, 

недалеко від 

свинокомплексу 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

1,2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

26 1999 Поселення 

Козаччина І 

с. Козаччина, 

урочище “Восички”, 

1,5 км на північ від 

села, на правому 

березі р. Нічлава 

неподалік залізниці 

Озеряни-Тересин 

пізній період 

трипільської 

культури (етап С 

І) 

1878 р., А. 

Кіркор; 1994 

р. 

дослідження 

М.Сохацьког

о 

19,8803 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



27 2087 Могильник 

Козаччина ІІ 

с. Козаччина, східна 

частина села на 

вершині гори із 

західної сторони 

старого кладовища 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2016 р. 

М.О.Ягодинс

ька, 

В.В.Ільчиши

н 

0,5000 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

28 2000 Могильник 

Королівка І 

с. Королівка, в 

печері “Вітрова”, 

1.5 км на південний 

схід від села, 100 м 

від входу в печеру 

Оптимістична, вниз 

по крутому яру 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1934 р., Т. 

Сулімірський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

29 2001 Поселення та 

городище 

Кривче І  

с. Кривче, урочище 

Вал, на південно-

східному схилі, на 

другій надзаплавній 

терасі правого 

берега р. Циганка, 

городище на 

великому мисі 

плато 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.);   

культура 

фракійського 

гальштату  

(ХІ-VІІ ст. до н. 

е.);  

Київської Русі  

(ХІІ-ХІІІ ст.) 

1967 р., І. 

Свєшніков 

(трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ 

тис. до н. е.), 

1973 р., Ю. 

Малєєв  

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

30 2002 Поселення 

Кривче ІІ 

с. Кривче, урочище 

Оплакане, 2 км на 

північний схід від 

села, І-ІІІ 

надзаплавні тераси 

західного берегу 

ставу 

черняхівська 

культура  

(ІІІ- ІV ст. н. е.) 

1979 р., Ю. 

Малєєв, 2007 

р. – обстежив 

О. Дудар 

70 м х 20 м Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



31 2003 Поселення 

Кривче ІІІ 

с. Кривче, на 

території 

колишнього  

с. Нижнє Кривче, на 

березі р. Циганка 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.)  

1967 р., І. К. 

Свєшніков 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

32 2005 Поселення 

Кривче ІV  

с. Кривче, на 

підвищенні першої 

тераси лівого беоега 

р. Циганка біля 

підніжжя 

Кривчанських печер 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) – 

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.); - 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1970 р., О. 

М. 

Приходнюк 

0,75 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

33 2004 Поселення 

Кривче V  

с. Кривче, урочище 

“Когутівка”, на 

південному схилі 

поля на краю 

глибокого яру 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

34 1321 Поселення 

Кривче VІ 

с. Кривче, урочище 

“Поле Дмитрове”, 

на південний схід 

від села, на 

великому мисі з 

пологими схилами, 

на лівому березі 

біля витоків 

струмка, що тече 

через село 

голіградська 

культура (ХІ – 

ІХ ст. до н.е.) 

1979 р., Ю. 

Малєєв 

3 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

27.01.2010 № 16 



35 1322 Поселення 

Кривче VІІ 

с. Кривче, урочище 

“За городами”, в 

північно-східній 

частині села, на 

правому березі 

стумка, на мисі, 

утвореному 

струмком та двома 

балками 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  – 

голіградська 

культура (ХІ – 

ІХ ст. до н.е.) 

1979 р., Ю. 

Малєєв 

7 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

27.01.2010 № 16 

36 1323 Поселення 

Кривче VІІІ 

с. Кривче, 5 км на 

схід від села, на 

схилі східного 

берега струмка, в 

районі ставу 

голіградська 

культура (ХІ – 

ІХ ст. до н.е.) 

1979 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

27.01.2010 № 16 

37 1324 Поселення 

Кривче ІХ 

с. Кривче, урочище 

“Цвинтарище”, на 

мисі, що на 

протилежному боці 

струмка, на 

північний захід від 

центру села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1979 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

27.01.2010 № 16 

38 1325 Поселення 

Кривче Х 

с. Кривче, урочище 

“Плити”, на захід 

від села, на мисі, 

утвореному двома 

струмками 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1979 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

27.01.2010 № 16 



39 2012 Поселення та 

городище 

(замчище ХVI-

ХVII ст.) 

Ланівці І 

с. Ланівці, урочище 

“Замчисько”, 

південна околиця 

села на лівому 

березі р.Нічлава 

трипільська 

культура  

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н.е.);  

ХVІ-ХVІІ ст.  

1875 р., А. 

Кіркор, 

1828-29 р. 

Ольжич, 

1990 р. 

оглянув 

М.Сохацький

, 2016 р., 

обстежили 

М.Ягодинськ

а, 

В.Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162, наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

40 2013 Поселення 

Ланівці ІІ 

с. Ланівці, урочище 

“Монастир” 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1927 р., Ю. 

Полянський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

41 2010 Поселення 

Ланівці ІV  

с. Ланівці, урочище 

“Лаканці”, городи, 

300 м на південний 

схід від села на 

високому 

мисоподібному 

виступі правого 

берега р. Нічлава 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1928 р., О. 

Кандиба, 

1991-1993 р. 

М.Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



42 2011 Поселення 

Ланівці V 

с. Ланівці, урочище 

“Мала глибока”, на 

вершині випуклого 

пагорба, що 

оточений з 3-х 

сторін ярами 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

43 2024 Городище 

Мушкатівка І 

с. Мушкатівка, 

урочище “Чорний 

ліс”, на південний 

схід від села 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1937 р., К. 

Маєвський, 

М. Смішко, І. 

Старчук. 

Досл.: 1963 

р. П. 

Раппопорт, 

1973 р. М. 

Кучера, 1991 

р. М. 

Сохацький 

3 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

44 4462-Тр Поселення 

Мушкатівка ІІ 

с. Мушкатівка, 

східні околиці села 

біля ставу  

комарівська к-ра 

(ХVІ-ХІV ст. до 

н.е.); - 

голіградська к-

ра (ХІІ-VІІІ ст. 

до н.е); - 

давньоруський 

час, ХІІ-ХІІІ ст. 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Бігус, 

М.Строцень 

приблизно 

10,0 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



45 4463-Тр Поселення 

Пилатківці І 

с. Пилатківці, 

західні околиці 

села, на північний-

схід від краю 

села,на правому 

березі потічка 

трипільська 

культура  

(ІV-ІІІ тис. до 

н.е.);  

культура 

фракійського 

гальштату  

(ХІ-VІІ ст. до 

н.е.) 

2013 р. 

А.Заггородні

й, А.Чокан 

2,2445 га Місцевого 

значення 

Наказ 

депратамента 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

алміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од , Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

46 2038 Поселення та 

городище 

Пищатинці І 

с. Пищатинці, 

урочище “На 

Глубічку”, 2 км на 

захід від села на 

високому мисі 

утвореному правим 

берегом струмка 

Дранака та його 

притокою 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) - 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1877 р., А. 

Кіркор, 1991 

р. – 

локалізував 

М.Сохацький 

1,2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

47 2037 Поселення 

Пищатинці ІІ 

с. Пищатинці, на 

південно-східній 

околиці села, на 

мисі утвореному 

правим берегом 

долини р. Нічлави і 

лівим берегом 

струмка -притоки, в 

районі кар'єру 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1978 р., 

Дністровська 

експедиція 

КДУ 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



48 74 Могильник 

курганний 

Сапогів І 

с. Сапогів, урочище 

Могилки, над  

р. Циганка (правий 

берег) 1,5 км від 

села 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V ст. до 

н.е.), серед 

знахідок є 

предмети 

культури ноа 

1876 р., 

частково 

досліджений 

А. Кіркором; 

1976 р. 

обстежив О. 

Ситник 

1,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

49 2040 Поселення 

Сков'ятин І 

с. Сков’ятин, 

урочище На 

сіножаті, на 

північний схід від 

села, вздовж 

правого берега 

річки Нічлава 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ-V ст. до 

н.е.);  

черняхівська 

культура  

(ІІІ- ІV ст. н. е.) 

30-і рр., 

І.К.Свєшніко

в,  

П. Техтілов 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

50 1328 Курганна група 

Сков’ятин ІІ 

с. Сков'ятин, 

урочище “Чагрі”, на 

схід від села 

Недатовано 1979 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

51 2041 Поселення 

Слобідка-

Мушкатівська І 

с. Слобідка-

Мушкатівська, 

урочище “До 

клина”, лівий берег 

струмка, І 

надзаплавна тераса 

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.)  

1967 р., О. 

Приходнюк 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



52 2042 Поселення 

Слобідка-

Мушкатівська 

ІІ 

с. Слобідка-

Мушкатівська, 

урочище За Лісом, 

на невеликому 

підвищенні правого 

берега озера 

ранньослов’янсь

ка  культура  

(V-VІІ ст. н. е.) 

1967 р., О. 

Приходнюк 

0,8 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

53 2043 Поселення 

Стрілківці І 

с. Стрілківці,  

урочище Границя, 

за селом по дорозі 

до с. Королівка, по 

лівому боці яру, 

лівий берег 

“Королівського яру” 

трипільська 

культура  

(ІV-ІІІ тис. до 

н.е.); 

культура 

фракійського 

гальштату  

(Х-VІІ ст. до н. 

е.) 

1930-ті роки, 

О. Кандиба 

1978 р. 

Дністровська 

експедиція 

КДУ 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

54 2045 Поселення 

Стрілківці ІІ 

с. Стрілківці, 

урочище 

“Семаниха”, на 

західній околиці 

села, на східному 

схилі невеликої 

балки 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1991-1993 рр. 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

55 1725 Поселення 

Стрілківці ІІІ 

с. Стрілківці, 

південні околиці 

села, правий берег 

р. Драпака, на 

території і 

південніше млина 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., О. 

Дерех, А. 

Загородній 

14,4354 Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



56 2044 Поселення 

Стрілківці ІV  

с. Стрілківці, 

урочище 

“Семаниха”, на 

захід від села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

57 2085 Поселення 

Шупарка І 

с. Шупарка, 

урочище 

“Слобідка”, на 

орних полях 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1930-і роки 

1992 р. 

П.Данилюк 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

58 2086 Поселення 

Шупарка ІІ 

с. Шупарка. 

урочище “За 

Ганчихою” 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1992 р., П. 

Данилюк 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 2 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (архітектури та містобудування) 

Борщівської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходжен

ня  

 

Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1562 Свято-Троїцький костел 

Костел 

м. Борщів, 

вул. Довбуша, 1 

XVIII ст. національно 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

2. 647 Руїни замку 

Замок 

с. Висічка 

 

XVII-XVII ст. національно 

значення 

Постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

3. 648 Миколаївська церква дерев’яна  

Церква (дер.) 

с. Висічка 1763 р. 

 

національно 

значення 

Постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

4. 31 Будівля колишнього народного 

будинку 

м. Борщів, 

вул. Шевченка, 9 

1905 р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 09.08.1982 

№ 401 

5. 31 Будівля колишнього народного 

будинку 

м. Борщів, 

вул. Шевченка, 11 

1905 р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 09.08.1982 

№ 401 

6. 32 Костел с. Кривче XVII ст. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 09.08.1982 

№ 401 

7. 33 Миколаївська церква с. Кривче XVI ст. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 09.08.1982 

№ 401 



8. 377 Костел с. Глибочок  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

9. 379 Костел с. Озеряни XVIст. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

10. 382 Церква св. Василія с. Пилатківці 1904 р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

11. 383 Костел с. Жилинці  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

12. 426 Церква с. Жилинці  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

13. 390 Костел с. Стрілківці  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

14. 392 Костел с. Цигани 

(колишня с. 

Рудка) 

 місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

15. 393 Костел с. Пищатинці  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

16. 417 Церква  с. Сков’ятин  місцевого рішення виконавчого комітету 



значення Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

17. 419 Церква  с. Бабинці  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

18. 420 Церква  с. Худиківці  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

19.  Церква  с. Шишківці  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

20. 33 Церква  с. Нижнє Кривче  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

21. 426 Церква  с. Жилинці  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

22. 430 Церква  с. Пищатинці  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

23. 380 Церква с. Озеряни  місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 31.03.1992 

№ 30 

24. 1825 Церква св. Параскеви та 

дзвіниця 

с. Кривче 1896 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 



25.  Воскресенська церква та 

дзвіниця 

с. Кривче ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

26. 1827 Каплиця кам’яна с. Кривче ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

27. 1829 Костел кам’яний  с. Висічка ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

28. 1830 Споруда колишніх конюшень с. Висічка початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

29. 1831 Михайлівська церква с. Пищатинці 1759 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

30. 1832 Костел кам’яний с. Пищатинці початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

31. 1833 Гуральня і пивниця с. Пищатинці початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

32. 1835 Цвинтар с. Пищатинці початок  

ХVIII ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

33. 392 Петропавлівська церква 

кам’яна 

с. Цигани 

(колишня Рудка) 

1905 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

34. 1837 Костел кам’яний с. Цигани початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

35. 1838 Плебанія с. Цигани початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

36. 1839 Цвинтар с. Цигани початок  місцевого розпорядження Представника 



ХІХ ст. значення Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

37. 1840 Будівля колишньої читальні с. Цигани початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

№ 58 

38. 2036 Церква дерев’яна с.Грабівці 

 

ХVII- 

ХVIII ст. 

місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 6.10.1994 № 

44 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Борщівської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1249   Пам’ятне місце 

першого робітничого 

страйку в Борщові 

м. Борщів, 

вул. Мазепи, 

95 

1906 р. 1988 р.   Чавун 0,5х0,65 м Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

2 1302   Пам'ятний знак (насип 

курганного типу) 

“Борцям за волю 

України” 

м. Борщів, 

вул. 

Шевченка 

  23.08.19

93 р. 

архітектор 

– Бабій В. 

камінь 

пісковик, 

металевий 

хрест, 

мармур 

Вис. – 11,6 

м. діам. 16 

м. 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 3122   Могила Дорундяка М. 

Г. - правознавця,  

громадського, 

культурного діяча, 

засновника 

“Народного дому” 

м. Борщів, 

вул. 

Шевченка, 

біля 

райдержадмін

істрації 

1857-1907 

рр. 

1994 р.   граніт 2х3 Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

4 81   Військове кладовище: 

Братська могила 

воїнів Радянської 

армії. Могили воїнів 

Радянської армії 

м. Борщів, 

вул. 

Шевченка, 

центр 

1944 р. 1975 р. Скульптор 

– Дзиндра 

Є 

Бетон 

білий, 

цемент, 

мармурова 

крихта 

Висота: 

скульптур

и – 2,25 м, 

постамент

у – 2,25 м, 

площа - 

0,1640 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 1303   Пам'ятне місце 

розстрілів та братська 

могила євреїв – жертв 

німецьких фашистів 

м. Борщів, 

північно-

західна 

околиця 

міста, біля 

стадіону 

1941-1943 

рр. 

пам. 

Знак 

2011 р. 

  Гранітна 

плита 

Плита - 1,8 

м, площа - 

0,0720 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 77   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бабинці 1941-1945 

рр. 

1966 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 1256   Могила письменниці 

Попович-Боярської К. 

с. Бабинці, N 

48°40.724', E 

26°3.548 

1946 р.   Невідомі Камінь 1,3х0,8 м, 

0,6х0,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

8 3123   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Бабинці, 

вул. 

Центральна, 

південна 

околиця села 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 136   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Верхняківці 1941-1945 

рр. 

1969 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон Висота: 

скульптур

и – 3,2 м, 

постамент

у – 2,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 71   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вовківці 1941-1945 

рр. 

1972 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,2 м, 

стели – 6 

м, 

постамент

у – 1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



11 602   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Глибочок 1941-1945 

рр. 

1969 р. Ліхородов 

В., Жуков 

О. (Львів) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

обеліску – 

4,5 м, 

постамент

у – 1,1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 88   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Королівка 1941-1945 

рр. 

1966 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

13 1105   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кривче 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

14 209   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ланівці 1941-1945 

рр. 

1968 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон Висота: 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

площа – 

0,002 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



15 3130   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. 

Мушкатівка, 

вул. 

Незалежності, 

центр, 

роздоріжжя, 

біля церкви 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест - 0,8 

м, 

постамент 

- 1х0,5х0,3 

м, площа - 

0,0012 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

16 90   Перепоховані у 1975 

р. в Борщів. Братська 

могила воїнів 

Радянської армії, 

пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Озеряни 1941-1945 

рр. 

1967 р. Брижак, 

Рейнт 

(Київ) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

обеліску – 

6,7, площа 

- 0,0289 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

17 1106   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Пилатківці, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

18 718   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сков’ятин 1941-1945 

рр. 

1980 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 1,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 



19 93   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Стрілківці, 

центр, біля 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

20 95   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Худіївці 1941-1945 

рр. 

1965 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота – 

3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

21 3132   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 950-

річчя хрещення 

Київської Русі 

с. Цигани, 

біля церкви 

988-1938 

рр. 

1938 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Висота: 

хреста – 1 

м, 

постамент 

– 

1,9х0,5х0,6

, цоколь – 

0,2х1,4х1,4

, площа – 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

22 215   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Цигани, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– 

Горошовсь

кий Д. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 0,25 м, 

площа – 

0,005 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



23 96   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шупарка 1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– 

Бродовий 

С., 

Золотухін 

М. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Борщівської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 80   Пам’ятник поету 

Міцкевичу Адаму  

м. Борщів 1798-1855 

рр. 

1898 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Обеліск – 

3,5 м, 

постамент 

– 0,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 930   Пам’ятник 

письменнику Франку 

Івану Яковичу 

м. Борщів, 

вул. Мазепи 

1856-1916 

рр. 

1983 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

3 102   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Борщів, 

вул. С. 

Бандери, 95 

(тютюнова 

фабрика) 

1814-1861 

рр. 

1961 р. Скульптор 

– Оверчук 

В. (Львів) 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

– 2,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



4 1304   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Борщів, 

центр, вул. 

Шевченка 

1814-1861 

рр. 

1991 р. Скульптор 

-  

Сонсядло 

І., 

архітектор 

- Бабій В. 

Бетон, 

граніт 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 1305   Пам’ятник 

Грушевському 

Михайлу Сергійовичу 

м. Борщів, 

центр, вул. 

Шевченка 2, 

міська рада 

1866-1934 

рр. 

1992 р.   Бетон, 

камінь 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 1306   Пам’ятник українській 

письменниці Лесі 

Українці 

м. Борщів, 

цукровий 

завод 

1871-1913 

рр. 

1991 р.   Бетон, 

камінь 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 1307   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Висічка 1814-1861 

рр. 

1992 р. Архітектор 

- 

Мулярчук 

Бетон, 

камінь 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

8 109   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Королівка 1814-1861 

рр. 

1966 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

– 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 110   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Кривче 1814-1861 

рр. 

1964 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Скульптур 

– 1 м, 

постамент 

– 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 1313   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. 

Мушкатівка 

1814-1861 

рр. 

1991 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



11 1315   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Стрілківці 1814-1861 

рр. 

1991 р. Київська 

художньо-

виробнича 

майстерня 

Мармуров

а крихта, 

бетон 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

12 1317   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Цигани 1856-1916 

рр. 

1992 р. Тернопільс

ька 

художньо-

виробнича 

майстерня 

Камінь-

пісковик, 

бетон 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

13 1318   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Шупарка 1814-1861 

рр. 

1991 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Бучацької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2090 Поселення 

Бучач І 

м. Бучач,  

урочище Гора 

Федір, центр міста, 

на мисі, лівий берег 

р. Стрипа, територія 

СПТУ№26 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.),  

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

1922 р., 

експедиція 

Львівського 

університету, 

1988 р. 

розкопки 

О.Ситника, 

М.Ягодинської, 

О.Гаврилюка  

1,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

2 2069 Могильник 

Нагірянка І 

м. Бучач,  

район Нагірянка, 

урочище 

«Шибиниця», 

північна частина 

міста, на високому 

вузькому мисі, на 

правому березі  

р. Стрипа 

білопотоцький 

варіант 

комарівської 

культури (ХVІ-

ХV ст. до н.е.). 

поч. ХХ ст., 

2015 р. 

обстежили 

Ільчишин В., 

Романишин Я., 

Ягодинська М., 

Строцень Б. 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

3 1706 Поселення 

Бариш І 

с. Бариш,  

північна частина 

села, лівий берег р. 

Бариш 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

2009 р., А. 

Чокан 

Площа 

невизначен

а 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



4 1820 Поселення 

Бариш ІІ 

с. Бариш, 

 східні околиці села, 

правий берег ставу 

ранньослов'янсь

кий час;  

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2011 р., В. 

Черкас, А. 

Загородній 

0,80 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

5 1906 Поселення 

Бариш ІІІ 

с. Бариш,  

південна частина 

села на правому 

березі ставу на 

території хутір 

Гутишино 

епоха бронзи 

(III-II тис. до 

н.е.); 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р., 

М.Строцень, 

М.Бігус 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.05.2015  

№ 61-од 

6 2088 Стоянка 

Берем’яни І 

с. Берем'яни, 

урочище Риписьк, 

на другій терасі біля 

устя р. Провал 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1920-ті роки Площа 

невизначе-

на 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

7 2089 Стоянка 

Берем’яни ІІ 

с. Берем'яни, 

урочище 

“Слобідка”, на 

околиці села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

  Площа 

невизначен

а 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



8 2087 Поселення 

Берем'яни ІІІ  

с. Берем’яни, 

урочище “Глибока”, 

на межі з  

урочище 

Кадлубиська 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1931 р., Т. 

Сулімірський 

Площа 

невизначе-

на 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

9 1238 Стоянка 

Берем’яни ІV  

с. Берем'яни, 

урочище “Луги”, 3 

км на південний 

захід від села, між  

р. Стрипа та  

р. Провал, на терасі  

мезоліт (ХІІ – 

VІІ тис. до н.е.) 

2000 р., 

Археологічна 

група 

екологічної 

експедиції 

“Дністер” 

Площа 

невизначе-

на 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 287 Поселення 

Берем'яни V 

с. Берем'яни, 

урочище “Ставки”, 

1 км на захід від 

села, на високому 

мисі, утвореному 

лівим берегом  

р. Стрипа і лівим 

берегом р. Дністер,  

трипільська 

культура (ІV – 

ІІІ тис. до н.е.) 

2010 р., 

обстежив В. 

Черкас 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 р.  

№ 36 

9 2068 Стоянка 

Берем’яни VІ 

с. Берем’яни, 

урочищі „Червона 

Гора”, південно-

східні околиці села 

на вершині 

високого пагорба, 

на лівому березі  

р. Дністер 

середній – пізній 

палеоліт (40-15 

тис. р. до н.е.) 

2015 р. 

Ільчишин В., 

Ягодинська М., 

Романишин Я. 

до 1,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од 



10 2059 Курган 

Бобулинці І 

с. Бобулинці,  

2,5 км на схід від 

села на вершині 

пагорба. 

епоха бронзи -  

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

2015 р., 

Ільчишин В., 

Ягодинська М., 

Грабовий С. 

0,10 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016 р.  

№ 121-од 

11  Доброполе І с. Доброполе,  

східні околиці села, 

лівий берег струмка, 

на 1-й надзаплавній 

терасі 

ранньозалізний 

час (VІІ-VІ ст.. 

до н.е.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначен

а 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

12 1349 Поселення 

Доброполе ІV  

с. Доброполе,  

за 1,5 км на північ 

від перехрестя 

Доброполе – 

Матеушівка на 

терасі невисокого 

мису, утвореного 

правим берегом 

ставу та лівим 

берегом меліоратив-

ного каналу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

В.Ільчишин, 

О.Дерех 

100  х 50 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



13 1350 Поселення 

Доброполе V  

с. Доброполе,  

за 3 км на південний 

схід від околиць 

села, на привершин-

ній частині невисо-

кого мису, утворе-

ного двома 

меліоративними 

каналами 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(VІІ – V ст. до 

н.е.),  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

В.Ільчишин, 

О.Дерех 

200 х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

14 1351 Поселення 

Доброполе VІ 

с. Доброполе,  

за 3 км на півден-

ний-схід від крайніх 

околиць села, на І – 

ІІ надзаплавних 

терасах мисоподіб-

ного пагорба, 

утвореного лівим 

берегом меліоратив-

ного каналу 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р 

В.Ільчишин, 

О.Дерех 

300 х 75 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

15 1352 Курган 

Доброполе VІІ 

с. Доброполе, 

урочище Гора. Баба, 

за 2 км на південний 

схід від крайніх 

околиць села на 

вододільній частині 

пагорба  

Культура 

невизначена 

2006 р., 

В.Ільчишин, 

О.Дерех 

Діаметр – 

25-30 м, 

вис. 1,2-1,5 

м  

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



16 1718 Поселення 

Доброполе VІІІ 

с. Доброполе, 

південно-західні 

околиці села, на 1-3 

надзаплавній тера-

сах лівого берега 

струмка, що впадає 

у р. Вільховець, на 

2-х мисоподібних 

горбах 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., М. 

Ягодинська 

8,44 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

17 2058 Курган 

Доброполе ІХ 

с. Доброполе,  

2 км на південь від 

села на вододільній 

частині пагорба 

епоха бронзи 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

2015 р., 

Ільчишин В., 

Ягодинська М., 

Грабовий С. 

приблизно 

0,01 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016 р.  

№ 121-од 

18 1233 Поселення 

Жизномир І 

с. Жизномир,  

4 км на південний 

захід від села, зліва 

від автодороги на  

с. Зубрець, біля 

витоків струмка 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., 

Строцень Б. 

Площа 

невизначен

а 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

19 117 Могильник 

курганний 

Жнибороди І 

с. Жнибороди, 

урочище Могили 

(Вірлисько), 

південно-західні 

околиці села, 

вододвльна частна 

пагорбу, лівий берег 

р. Стрипа  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1878 р. 

частково 

розкопаний 

А.Кіркором; 

1975 р. обсте-

жено І.Гере-

тою, 2016 р. М. 

Ягодинською 

3,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



20 2033 Поселення 

Зубрець І 

с. Зубрець, 

центральна частина 

села, біля пошти, 

мис обмежений з 

півночі та півдня 

балками 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.). 

2014 р., 

Строцень Б., 

Загородній А. 

приблизно 

0,8-1,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015  

№ 61-од 

21 2106 Поселення 

Переволока І 

с. Переволока, 

урочище Забрід, на 

схилах і вершині 

невисокого мису, 

при впадінні 

струмка (правий 

берег) у р. Стрипа 

(лівий берег) 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.);  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначен

а 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

22 2108 Поселення 

Переволока ІІ 

с. Переволока, 

урочище “Бевзи”, 

південні околиці 

села на мисі, 

утвореному правим 

берегом струмка та 

лівим берегом його 

притоки, на півден-

ний схід від х. Заліс-

ся та на захід від 

дороги на м. Бучач 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська, М. 

Бігус 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



23 2109 Поселення 

Переволока ІІІ 

с. Переволока, 

південно-західні 

околиці села, 

урочище “Залісся”, 

правий берег 

струмка (притока 

Стрипи)  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська, М. 

Бігус 

4 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 2107 Поселення 

Переволока ІV  

с. Переволока, 

південно-західні 

околиці села 

навпроти хутора 

Залісся, лівий берег 

струмка, правого 

притока Стрипи 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

пшеворська 

культура 

(середина І ст. 

до н. е. – ІІІ ст. 

н. е.);  

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська, М. 

Бігус 

Площа 

невизначен

а 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

25 2110 Поселення 

Переволока V 

с. Переволока, 

південно-східні 

околиці села, лівий 

берег струмка, між 

дорогою і лісом 

пшеворська 

культура 

(середина І ст. 

до н. е. – ІІІ ст. 

н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська, М. 

Бігус 

6 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



26 2103 Поселення 

Переволока VI 

с. Переволока, 

урочище “Хомин-

ці”, 1,5 км на 

північний схід від 

села, на мисі 

утвореному правим 

берегом р. Стрипа 

та правим берегом її 

притоки 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська, М. 

Бігус 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

27 2104 Поселення 

Переволока VII 

с. Переволока,  

1-1,5 км на північ-

ний захід від села, 

правий берег 

струмка, по обох 

бортах балки, на 

захід від лісу 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська, М. 

Бігус 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

28 2105 Поселення 

Переволока 

VIII 

с. Переволока, 

урочище “На лузі”, 

північний берег 

озера, біля 

птахоферми 

тшинецько- 

комарівська 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська 

0,2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

29 2102 Поселення 

Переволока IX 

с. Переволока,  

1 км на південний 

захід від села, лівий 

берег струмка, що 

впадає в притоку 

Стрипи 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська, М. 

Бігус 

Площа 

невизначен

а 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



30 1840 Поселення 

Переволока Х 

с. Переволока, 

східні околиці села, 

біля кар'єру 

трипільська 

культура (ІV – 

ІІІ тис. до н.е.) 

2011 р., 

Строцень М. 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

31  Поселення 

Підзамочок І 

с. Підзамочок, 

урочище Толока, в 

північно-західній 

околиці села, за 300-

600 м від крайніх 

будинків, між 

селами Звенигород і 

Підзамочок, на 1-й 

надзаплавній терасі 

лівого берега 

струмка  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1987 р., 

Ягодинська М. 

Площа 

невизначе-

на 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області від 

25.06.1992  

№ 148 

32 2115 Поселення 

Підзамочок ІІ  

с. Підзамочок, 

урочище Левада, 

північно-східна 

околиця села, лівий 

берег р. Стрипа, 1-а 

надзаплавна тераса 

корінного мису  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1987 р., 

Ягодинська М. 

Площа 

невизначе-

на 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

33 1648 Поселення 

Підзамочок ІІІ 

с. Підзамочок, 

західна частина 

села, на території 

замку,  

ур. За Винниця 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2008 р., А.Буда 20  х 40 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



34 1492 Поселення 

Порохова І 

с. Порохова,  

100 м на схід від 

східних околиць 

села, І – ІІІ 

надзаплавні тераси 

правого берега 

струмка, що впадає 

в р. Бариш 

голіградська 

культура (ІІІ – І 

тис. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст.); 

райковецька 

культура (VIII – 

IX ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., А.Буда 3000  х 250 

м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

35 1900 Поселення 

Ріпинці І 

с. Ріпинці,  

5 км на схід від 

села, в районі 

хутора, на підвище-

ному мисі, оточено-

му меліоративними 

ровами 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст.); 

2012 р., 

В.Ільчишин, 

М.Строцень 

6  га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

29.10.2012  

№ 149 

36 1901 Курганна група 

Ріпинці ІІ 

с. Ріпинці,  

4 км на схід від 

села, біля лісу, 2 

кургани 

ранньоскіфський 

час 

2012 р., 

В.Ільчишин, 

М.Строцень 

1-ий 

курган 

висотою до 

2 м, в 

діаметрі 

30. 2-гий 

курган 

(розорюєть

ся) 

висотою до 

1-го метра, 

в діаметрі - 

до 20-ти м. 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

29.10.2012  

№ 149 



37 2117 Поселення 

Рукомиш ІІ 

с. Рукомиш,  

2 км на південний 

захід від села, 

верхів’я струмка 

(обидва береги) – 

притоки р. Стрипа  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2003 р., М. 

Ягодинська, Л. 

Строцень 

Площа 

невизначен

а 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

38 2118 Поселення 

Рукомиш ІІІ 

с. Рукомиш,  

на південь від села 

на високому 

правому березі  

р. Стрипа, 200 м на 

південь від околиць 

села, на 

мисоподібному 

підвищенні 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

західноподільсь-

ка група скіфсь-

кого часу (друга 

половина VІІ – 

V ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2003 р., М. 

Ягодинська, Л. 

Строцень 

Площа 

невизначен

а 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

39 2116 Поселення 

Рукомиш IV 

с. Рукомиш, 

урочище “Левада”, 

вигин лівого берега 

р. Стрипа, південна 

околиця села, на 

мисі, навпроти 

скельного 

монастиря 

трипільська 

культура (ІV- ІІІ 

тис. до н.е.);  

ранньозалізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1920-і роки, 

2004 р. 

обстежено 

М.Бігусом, 

Р.Миською 

10 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



40 2121 Поселення 

Старі 

Петликівці І 

с. Старі Петликівці, 

північно-західні 

околиці села, 

правий берег 

струмка на схилі 

похилого мису 

поряд з костелом і 

трасою Бучач - 

Тернопіль 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначен

а 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

41 2122 Поселення 

Старі 

Петликівці ІІ 

с. Старі Петриківці, 

південно-західні 

околиці села, на 

мисі утвореному  

правим берега  

р. Стрипа та лівим 

берегом її притоки, 

400 м на схід від 

цвинтаря 

Західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V ст. до н. 

е.); 

пшеворська 

культура 

(середина І ст. 

до н. е. – ІІІ ст. 

н. е.) з впливом 

зарубинецької 

культури; 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська, М. 

Бігус 

5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



42 2123 Поселення 

Старі 

Петликівці ІІІ 

с. Старі Петриківці, 

1,5 км на захід від 

села, лівий берег 

струмка –правої  

притоки р. Стрипа, 

тягнеться від краю 

лісу, що на 

протилежному боці 

потічка, 600 м вверх 

по течії 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., Р. 

Миська, М. 

Бігус 

4 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

43 2060 Замчисько 

Старі 

Петликівці ІV 

с. Старі Петликівці, 

північна частина 

села, на високому 

обривистому мисі 

навпроти костелу, 

на правому березі 

річки 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.);  

пізнє 

середньовіччя 

(ХVІ – ХVІІІ ст.) 

2015 р., 

Ільчишин В.В., 

Ягодинська 

М.О. 

1,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

09.09.2016  

№ 121-од 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Бучацька територіальна громада 

 

№ 

з/п 
Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідн

о до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1.  35 Житловий будинок (мур.) м. Бучач  

вул. Галицька,130 

(128) 

1913 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

2.  653 Покровська церква (мур.) м. Бучач  

вул. Галицька, 23 

1755- 

1764 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

3.  36 Аптека (мур.) м. Бучач  

вул. Галицька, 47 

1890- 

1932 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

4.  651 Замок (мур.)  м. Бучач  

вул. Замкова 

ХІV ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

5.  652/0 Василіанський монастир 

(мур.) 

м. Бучач  

вул. Міцкевича,19 

1753- 

1777 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

6.  652/1 Здвиженська церква (мур.) м. Бучач  

вул. Міцкевича,19 

1753- 

1770 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

7.  652/2 Монастирські келії 

(північний корпус) 

м. Бучач  

вул. Міцкевича,19 

1753- 

1770 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

8.  652/3 Монастирські келії 

(південний корпус) 

м. Бучач  

вул. Міцкевича, 19 

1753- 

1770 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

9.  652/4 Дзвіниця (мур.) м. Бучач  

вул. Міцкевича, 19 

1753- 

1770 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

10.  655 Костел Успіня Діви Марії 

(мур.) 

м. Бучач  

вул. Просвіти, 2 

1763 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

11.  654/1 Церква св. Миколая (мур.) м. Бучач  

вул. Св.Миколая,12-Б 

1610 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

12.  654/2 Дзвіниця церкви св. 

Миколая (зміш.) 

м. Бучач  

вул. Св.Миколая,12-Б 

XІХ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

13.  37 Бурса-гуртожиток (мур.) м. Бучач  

вул. Хмельницького, 9 

1935 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 



14.  38 Житловий будинок Вілла 

лікаря Губнера (мур.) 

м. Бучач  

вул. Шевченка, 9а 

1840 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

15.  34 Будинок - читальня 

товариства "Сокіл" 

м. Бучач  

вул. Шкільна, 8 

1905 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

16.  650 Ратуша (мур.) м. Бучач  

майдан Волі 

1750 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

17.  1573 Церква в урочищі 

Монастирок (руїни) (мур.) 

південна частина 

Бучача урочище 

Монастирок 

ХVІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

18.  469 Фігура св. Яна (мур.) при дорозі на  

с. Язловець 

1707 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

19.  114 Костел (мур.) с. Бариш 1800- 

1827 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

25.01.1989 № 15 

20.  2130 Церква (мур.) с. Білявинці ХІХ ст. місцевого 

значення 

  

21.  1574 Дзвіниця Святодухівської 

церкви (дер). 

с. Білявинці ХVІІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

22.  115 Костел (мур.) с. Звенигород 1834 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

25.01.1989 № 15 

23.  516 Церква Чудотворця 

Михаїла (мур.) 

с. Новосілка 1900 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

24.  517 Каплиця св. Магдалини 

(мур.) 

с. Новосілка ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

25.  518 Вежа Володієвського (мур.) с. Новосілка XVII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

26.  657 Замок (мур.)  с. Підзамочок 1600 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

27.  113 Церква Покрови (мур.) с. Порохова 1808 р. місцевого 

значення 

рішення Терн. ОВК від 05.12.1986р. 

№ 343 

28.  1841 Гробниця Блаженої 

Марцеліни Даровської 

(мур.) 

с. Язловець 1874 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

29.  1842 Парк (мур.) с. Язловець XVIII ст. місцевого розпорядження Представника 



значення Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

30.  1843 Каплиця родини 

Блажійовських (мур.)  

с. Язловець ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

31.  1844 Житловий будинок (мур.) с. Язловець початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

32.  1845 Єврейський будинок (мур.) с. Язловець 1929 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

33.  1846 Будинок колишньої 

польської гміни 

с. Язловець 1876 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

34.  1847 Єврейський будинок (мур.) с. Язловець XVII- 

XVIII ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

35.  1575 Палац (мур.) с. Язловець ХVІІ- 

ХVІІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

36.  658 Замок (мур.) с. Язловець ХІV- 

ХVІІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

37.  659 Церква св. Миколая (мур.) с. Язловець 1551 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

38.  660 Костел Успіння Діви Марії с. Язловець 1590 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Бучацької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 120   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бариш 

(перед 

Будинком 

культури) 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Ментус 

О. (Бучач) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

6 м, розмір 

стели – 

2х3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 1335   Братська могила часів 

Другої світової війни  

с. Ліщанці, 

кладовище 

(по дорозі до 

панського 

склепу; 

неозначене/в 

ярку/рівна 

площадка) 

1941-1945 

рр. 

(німець

кі 

похован

ня) 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 131   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Переволока, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Ментус 

О. (Бучач) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

6 м, стела 

– 2,5х3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 1344   Могила жертв 

сталінських репресій 

м. Бучач, біля 

Покровської 

церкви 

40-50-ті 

рр. ХХ ст. 

1992 р.     Висота: 

поховальн

ої камери 

– 1,9 м, 

хреста – 3 

м, загальна 

без хреста 

– 4 м, 

площа – 

0,00385 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

5 3133   Могила 

Нагорянського В. І. - 

організатора 

золототканого 

виробництва на 

Тернопільщині 

м. Бучач, вул. 

17 Вересня,  

кладовище 

1845-1909 

рр. 

1909 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Пілон – 

камінь, 

огорожа – 

метал 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

6 3134   Українсько-польське 

кладовище, могили 

український діячів: 

Климентія 

Рогозинського та 

Василя Винара 

м. Бучач, вул. 

Міцкевича, 

гора Федір 

18 ст. 18 ст.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



7 263   Будинок колишньої 

гімназії, у якій 

навчався академік АН 

УРСР Гнатюк 

Володимир 

м. Бучач, вул. 

Шкільна, 4, 

школа № 1 

1883-1890 

рр. 

1971 р. Невідомі Цегла, 

камінь 

Висота – 

10 м, 

довжина – 

20 м, 

ширина – 

12 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

8 271   Могила однієї з 

перших комсомолок 

Марущак Н. 

м. Бучач, 

кладовище 

1946 р. 1956 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

обеліску – 

4,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

9 1345   Могили Українських 

січових стрільців, 

воїнів Української 

Галицької Армії 

м. Бучач, 

нагірянське 

(вул. 

Баштова) 

1914-1919 

рр. 

1919 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

10 1326   Меморіал Слави 

українських 

повстанців 

м. Бучач, 

центр 

Середина 

ХХ ст. 

      Висота: 

хреста – 4 

м, насипу 

– 6 м, 

площа – 

0,01 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



11 121 22 Військове кладовище: 

Братські могили воїнів 

Радянської армії 

м. Бучач, 

міське 

кладовище 

(вул. І. 

Франка) 

1944 р. 1944-

могили; 

1954- 

пам’ятн

. і 

надгроб

ки; 

рекон- 

1984 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

надмогиль

ні плити – 

2х1,2 м, 

площа - 

0,0640 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 3271   Братська могила 

поляків, полеглих у 

1945 р. 

с. Бариш 1945 р. 1945 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

05.03.2013 

р. № 26-од 

13 1327   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(10 чол.) 

с. Бариш, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

Перезах

оронено  

у 1990 

р. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



14 1328   Могила українських 

січових стрільців 

с. Бариш, 

кладовище на 

Зеленій горі 

1919 р. Відновл

ена у 

1991 р. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

15 3136   Пам’ятний знак 

(хрести) на честь 

скасування панщини 

с. Бариш, 

східна 

околиця села, 

біля дороги 

1848 р. 1864 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

16 275   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Берем’яни 1941-1945 

рр. 

1976 р. Скульптор 

– Ментус 

О. (Бучач) 

Бетон Висота 

обеліску – 

6,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

17 3137   Українсько-польське 

кладовище з 

гробівцем баронів 

Гейделів (19 ст.) 

с. Берем'яни, 

південно-

східна 

частина села 

19-20 ст. 19-20 

ст. 

    площа 1,5 

га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



18 122   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Доброполе 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Ментус 

О. (Бучач) 

Мармуров

а крихта 

Висота 

обеліску – 

4 м, стела 

– 1,2х2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

19 1333   Братська могила 

борців за волю 

України 

с. Жизномир, 

кладовище 

1914- 

1919? 

1914-

1919? 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

20 1334   Пам’ятник “Борцям за 

волю України“ 

с. Жизномир, 

центр села 

  1942; 

відновл

ено 

1994 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

21 1337   Могила воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Заліщики Середина 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



22 124   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Заривинці, 

околиця села 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Ментус 

О. (Бучач) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

6 м, стела 

– 2х2,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

23 852   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Зубрець, 

біля школи 

1941-1945 

рр. 

1979 р. Робота 

Тернопільс

ьких 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Камінь 

Бетон 

Висота 

обеліску – 

2,2 м, 

постамент

у – 1,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

24 1120   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Киданів, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  

Савельєв 

М. 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. №250 

25 927   Могила радянського 

лейтенанта 

Ковалевича В. 

с. Осівці 

(берег р. 

Стрипа) 

1944 р. 1959 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

3 м, площа 

- 0,0050 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



26 1346   Пам’ятник св. 

Антонію 

с. Підзамочок 1809 р.     Камінь Висота 

скульптуп

и – 1,15 м, 

постамент 

– 

0,77х0,84х

0,9, цоколь 

– 

0,42х1,4х1,

43, площа 

– 0,00735 

га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

27 1339   Могила жертви 

сталінського  режиму 

(Андрусеньків М. В. 

загинув у квітні 1941 

р. при облаві) 

с. Ріпиці, 

кладовище 

квітень 

1941 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

28 1340   Братська могила 

жертв тоталітарного 

режиму (2 чол.) 

с. Ріпиці, 

кладовище 

1946 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



29 831   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сороки 1941-1945 

рр. 

1980 р. Скульптор 

– Савельєв 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

  Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

30 1341   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (4 

чол.) 

с. Старі 

Петликівці, 

кладовище 

1944-1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

31 1342   Могили (5) воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Старі 

Петликівці, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

32 134   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Старі 

Петликівці, 

околиця села 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота – 

6,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



33 1343   Поховання (2) 

українських січових 

стрільців 

с. Язлівець, 

кладовище 

1914-1919 

рр. 

?       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

34 3139   Вірменсько-польське 

кладовище з каплицею 

баронів Блажовських 

с. Язлівець, 

північна 

частина села, 

на горі 

17-19 ст. 17-19 

ст. 

  каплиця – 

камінь 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

35 288   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Язлівець, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– Ментус 

О. (Бучач) 

Бетон Висота – 

6,5 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

36 3140   Пам’ятне місце 

загибелі Лопушака Ю. 

- вістуна Української 

Галицької Армії 

с. Язловець, 

північні 

околиці села, 

перед в’їздом 

в село 

10.07.1919 

р. 

1943-

споруд

жений, 

1946-

зруйнов

аний, 

10.06.19

90-

відновл

ений 

  камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



37 125   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Зелена, 

навпроти 

автобусної 

зупинки 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– Ментус 

О. (Бучач) 

Камінь-

пісковик, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

обеліску – 

7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

38 1336   Одиночні поховання 

(4) часів ІІ світової 

війни 

с. Ліщанці 1941-1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

39 1119   Братська могила 

войнів Радянської 

армії, пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Озеряни, 

біля Будинку 

культури 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– Зайцев 

П., 

архітектор 

– 

Махіненко 

С. 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

40 130   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Осівці, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

3,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



41 132   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Порохова, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

42 287   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ріпинці, 

центр (біля 

Будинку 

культури) 

1941-1945 

рр. 

1976 р. Скульптор 

– Ментус 

О. (Бучач) 

Бетон Висота 

обеліску – 

6,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Бучацької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1322   Скульптура св. Іоанна м. Бучач,  

вул. Стрипна 

1750 р. 

відновлено 

2007 р. 

  Скульптор

- Пінзель 

Й.-Г. 

архітектор 

- Меретин 

Б. 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 3135   Пам’ятник провіднику 

Організації 

Українських 

Націоналістів Бандері 

Степану Андрійовичу  

м. Бучач, вул. 

С.Бандери, 

при в’їзді в 

місто з боку 

смт Золотий 

Потік, з 

правого боку, 

біля школи 

1909-1959 

р. 

15.10.20

07 р. 

  Бронза   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 1321   Скульптура Матері 

Божої 

м. Бучач, вул. 

Хмельницько

го, 2, біля 

художньої 

школи 

- 1751, 

відновл

ено – 

2006 р. 

Скульптор

Пінзель 

Й.-Г., 

відновлюв

ав ск. 

Вільгушин

ський 

Роман 

Камінь Площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 999   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Бучач, з/д 

станція 

(перенесено 

біля 

музшколи) 

1814-1861 

рр. 

1968 р. Робота 

Тернопільс

ьких 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Мармуров

а крихта, 

камінь-

черепашни

к 

Погруддя 

– 0,8 м, 

постамент 

– 2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 1320   Монумент Христові-

Спасителю 

м. Бучач, на 

перехресті 

доріг Бучач-

Чортків 

- 2003 р. Скульптор 

– 

Вільгушин

ський 

Роман, 

архітектор 

– Ярема С. 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 143   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Жизномир 1814-1861 

рр. 

1964 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 0,8 м, 

постамент 

– 2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 855   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Новосілка 1814-1861 

рр. 

1961 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 0,9 м, 

постамент 

– 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 1323   Скульптура св. 

Онуфрія 

с. Рукомиш, 

церква 

-   Скульптор 

Пінзель 

Й.-Г. 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Васильковецька об’єднана територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідн

о до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1880 Церква св. Михаїла (мур.) с. Коцюбинці 1899 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

2. 1578/1 Церква св. Параскеви (дер.) с. Крогулець ХVІІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

3. 1578/2 Дзвіниця церкви св. 

Параскеви (дер.) 

с. Крогулець ХVІІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

4. 1869 Церква св. Трійці (мур.) с. Н. Нижбірок 1700 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

5. 1864 Церква Покрови (мур.) с. Целіїв 1906 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

6. 1865 Церква св. Михаїла (мур.) с. Чабарівка 1900 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Васильковецької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 150 Поселення 

Васильківці І 

с. Васильківці, 

урочище Глибока 

Долина, приблизно 

за 1,5 км на 

південний захід від 

села 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

Кінець ХІХ 

ст., Г. 

Оссовський 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

2 2126 Поселення 

Васильківці ІІ 

с. Васильківці, 

урочище Вербники і 

Глибока Долина 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1889 р., Г. 

Оссовський 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

3 1477 Поселення 

Васильківці ІІІ 

с. Васильків ці, 5 км 

на південь від 

південних околиць 

села, східні схили 

правого берега 

ставу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

О.Дерех, 

С.Грабовий 

1,7 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



4 1476 Курган 

Васильківці ІV 

с. Васильків ці, 500 

м на південь від 

південних околиць 

села, між польовою 

дорогою і 

залізничною колією 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

О.Дерех, 

С.Грабовий 

Діаметр – 40 

м, висота – 

60 см 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 2125 Поселення 

Васильківці V  

с. Васильківці, 

урочище Вербники 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

  6 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

6 4349-Тр Поселення 

Васильківці VІ 

с. Васильківці, 

південні околиці 

села 

трипільська 

культура (ІV- 

кінець ІІІ ст. до 

н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 

7 2079 Курган 

Васильківці VІІ 

с. Васильківці, 

східні околиці села 

на рівнинному 

плато, із східної 

сторони цвинтаря 

західноподільсь-

ка група 

ранньоскіфсько-

го часу (VІІ – VІ 

ст. до н.е.) 

2016 р., 

Ільчишин 

В.В., 

Грабовий 

С.Т. 

До 0,2500 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.03.2017  

№ 34-од   



8 2142 Поселення 

Жабинці І 

с. Жабинці, 

урочище На Горбах 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

райковецька 

культура (VІІІ-

ІХ ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1991 р., 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а, М.Левчук 

1,1 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області від 

25.06.1992  

№ 148  

9 1429 Поселення 

Жабинці ІІ 

с. Жабинці, перша 

надзаплавна тераса 

лівого берега ставу, 

південно-східні 

схили 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(VІІ – VІ ст. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

О.Дерех 

1,1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 1719 Поселення 

Коцюбинці І 

с. Коцюбинці, в 

межах села, східний 

берег ставу 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., А. 

Чокан, А. 

Загородній 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



11 1720 Поселення 

Коцюбинці ІІ 

с. Коцюбинці, 

північні околиці 

села, східний берег 

ставу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., А. 

Чокан, А. 

Загородній 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

12 1721 Поселення 

Коцюбинці ІІІ 

с. Коцюбинці, в 

межах села, 

західний берег ставу 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2009 р., А. 

Чокан, А. 

Загородній 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

13 2080 Земляні 

укріплення – 

замчисько 

Коцюбинці ІV 

с. Коцюбинці, 

східна частина села 

в західній частині 

гострого мису 

утвореного вигином 

лівого берега річки 

ХVІІ-ХVІІІ ст. 2016 р., 

експедиція 

Тернопільсь-

кого обл. 

центру 

2,2850 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.03.2017  

№ 34-од   



14 1414 Поселення 

Крогулець І 

с. Крогулець, на 

північний захід від 

с. Чагарі 2 км, на 

південно-східному 

схилі мису 

утвореного лівим 

берегом 

меліоративного 

рову 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.); 

голіградська 

культура (XI – 

VII ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

райковецька 

культура (VIII—

IX ст. н. е.) 

2006 р., О. 

Дерех, А. 

Буда, В. 

Ільчишин 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

15 1415 Поселення 

Крогулець ІІ 

с. Крогулець, на 

північний захід від 

с. Чагарі 1,5 км на 

південно-східному 

схилі мису 

утвореного правим 

берегом 

меліоративного 

рову 

голіградська 

культура (XI – 

VII ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2006 р., О. 

Дерех, А. 

Буда, В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



16 1416 Поселення 

Крогулець ІІІ 

с. Крогулець, на 

північний захід від 

с. Чагарі, 3 км  

південно-східному 

схилі мису 

утвореного лівим 

берегом 

меліоративного 

рову 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XVI – 

XII ст. до н. е.); 

голіградська 

культура (XI – 

VII ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.);  

райковецька 

культура (VIII—

IX ст. н. е.)  

2006 р., О. 

Дерех, А. 

Буда, В. 

Ільчишин 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

17 2170 Поселення 

Старий 

Нижбірок І 

с. Старий Нижбірок, 

північна частина 

села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1975 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

18 1556 Поселення 

Старий 

Нижбірок ІІ 

с. Старий Нижбірок, 

південно-західні 

околиці села, 1 км 

на південний схід 

від господарського 

двору, лівий берег 

ставу 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., 

О.Дерех 

250  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

19 2176 Поселення 

Целіїв І 

с. Целіїв, урочище 

Коліно 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1975 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



20 2177 Поселення 

Целіїв ІІ 

с. Целіїв, урочище 

Золота Гора 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1975 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

21 2178 Курган-

крематорій 

Целіїв ІІІ 

с. Целіїв, на 

території 

колишнього села 

Мишівці, лівий 

берег р. Тайна 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

1975 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

22 2179 Могильник 

курганний 

Целіїв ІV  

с. Целіїв, лівий 

берег р. Тайна, 

урочище ―Золота 

гора‖ 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

Дослідив 

один курган 

у 1975 р. Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 1375 Поселення 

Чабарівка І 

с. Чабарівка, західні 

околиці села по 

лівому березі 

потічка, біля траси 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V (ст. до н. 

е.) черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Ягодинсь-

ка 

0,4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



24 1478 Поселення 

Чабарівка ІІ 

с. Чабарівка, 4 км на 

південь від 

південних околиць 

села, південно-

східні схили лівого 

берега ставу 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V ст. до н. 

е.) 

2007 р., 

О.Дерех, 

С.Грабовий 

2,1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

25 1699 Поселення 

Чабарівка ІІІ 

с. Чабарівка, 2,5 км 

на північ від 

околиць села, пологі 

схили правого 

берега струмка, 

правої притоки  

р. Чабарівка 

енеоліт;  

епоха бронзи - 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

2008 р., 

О.Дерех, 

А.Загородній

, М.Король 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

26 1877 Поселення 

Чабарівка ІV 

с. Чабарівка, в 

південно-східних 

околицях села на 

правому березі 

ставу. 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р., 

А.Загородній 

В.Моздір 

0,80 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  

27 4400-Тр Поселення 

Чагарі І 

с. Чагарі, південна 

околиця села , лівий 

берег струмка, 

притоки невеликого 

ставка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.11.2013  

№ 1224 



28 1853-Тр Поселення 

Чагарі ІІ 

с. Чагарі, південна 

околиця села , 

правий берег 

струмка, притоки 

невеликого ставка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

29.10.2012  

№ 149, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.11.2013  

№ 1224 

29 1885 Поселення 

Чагарі ІІІ 

с. Чагарі, західні 

околиці села, по 

лівому борті балки 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2012 р., 

О.Дерех, 

С.Грабовий 

0,50  га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Васильковецької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1353   Пам’ятник 

Незалежності 

(скульптура Матері 

Божої) 

с. Васильківці   1994 р. Скульптор

– 

Мулярчук 

І., 

архітектор 

– Ярема С. 

  Висота: 

хреста – 6 

м, 

скульптур

и – 4 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1371   Пам’ятний знак „За 

тверезість” 

с. Васильківці 2-га Пол. 

ХІХ ст. 

1875 

1875 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

залізо 

  Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



3 1158   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Васильківці 1898 р. 1987 р. Невідомі Камінь-

пісковик 

Пілон – 

2,45 м, 

постамент 

– 0,45 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

4 153   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Васильківці 1941-1945 

рр 

1965 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Петров О. 

Цегла, 

метал 

Висота 

обеліску – 

5,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 171   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Коцюбинці 1941-1945 

рр 

1965 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь, 

цегла, гіпс 

Висота 

скульптур

и – 4 м, 

стела – 

2,5х 1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 1374   Пам’ятний знак „За 

тверезість” 

с. Крогулець 2-га Пол. 

ХІХ ст. 

  Невідомі     Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148 



7 1123   Пам’ятний знак на 

честь 50-ти річчя 

скасування панщини 

с. Крогулець 1848 р. 1898 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Обеліск – 

2,55 м, 

постамент 

– 1,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

8 174   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Крогулець 1941-1945 

рр 

1987 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

9 1363   Пам’ятник “Борцям за 

волю України” 

с. Старий 

Нижбірок 

  2001 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

10 186   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Старий 

Нижбірок 

1941-1945 

рр 

1966 р. Скульптор

– Свідер В. 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



11 1355   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Чабарівка 1848 р.  1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

12 191   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Чабарівка 1941-1945 

рр 

1968 р. Скульптор

– 

Євдокимен

ко Г. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



13 3254   Братська могила 

євреїв – жертв 

німецьких фашистів 

(близько 84 чол.) 

с. Ліски, 

біля 

сміттєзвали

ща 

15.11.194

3 р. 

1943 р.     приблизн

о 0,0600 

га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

05.04.2012 

р. № 42, 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.02.2012 

р. № 14 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Васильковецької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1674   Пам’ятник 

письменнику Лепкому 

Богдану  

с. Крогулець 1872-1941 

рр. 

1992 р. Скульптор 

– 

Сонсядло 

І. 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Великоберезовицька територіальна громада 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1933 Костел (мур.) с. Буцнів XVIII ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

2. 1598/1 Церква св. Петра і Павла 

(мур.) 

с. Буцнів 1774 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

3. 1598/2 Дзвіниця церкви св. Петра і 

Павла (мур.) 

с. Буцнів початок  

ХХ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

4. 1920 Церква Введення (мур.) с. Лучка 1901- 

1903 р. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

5. 1919 Церква Покрови Пресвятої 

Діви Марії (мур.) 

с. Мишковичі 1750 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

6. 1931 Церква св. Іллі (мур.) с. Петриків 1903 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

7. 231 Костел (мур.) с. Петриків XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Великоберезовицької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2792 Поселення 

Велика 

Березовиця І 

смт Велика 

Березовиця, 

урочище Городи 

біля залізниці 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

1976 р., 

О.Ситник 

0,50 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

2 2793 Поселення 

Велика 

Березовиця ІІ 

смт Велика 

Березовиця, правий 

берег р. Серет, 

південні околиці 

селища 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.) 

1987 р., О. 

Ситник 

0,80 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

3 1223 Поселення 

Велика 

Березовиця ІІІ 

смт Велика 

Березовиця, 

урочище Поле, 

південно-східні 

околиці села 

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.) 

1988 р., 

О.Ситник 

0,15 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



4 1712 Поселення 

Велика 

Березовиця ІV  

смт Велика 

Березовиця, 

південно-західні 

околиці селища, 

правий берег р. 

Серет 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., А. 

Загородній 

0,14 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 2790 Стоянка Велика 

Березовиця V  

смт Велика 

Березовиця, лівий 

берег р. Серет 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

  0,10 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 2791 Стоянка Велика 

Березовиця VІ 

смт Велика 

Березовиця, на 

околиці селища, 

лівий берег р. 

Серет, в південній 

частині Тернополя 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 1954 Поселення 

Велика Лука І 

с. Велика Лука,  

за 2 км на північ від 

села, на східному 

схилі мису 

утвореного вигином 

правого берега  

р. Серет 

ранньозалізний 

час (І тис. до 

н.е.), 

давньоруський 

час ХІІ – ХІІІ ст. 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  



8   Поховання 

Лучка І 

с. Лучка,  

територія бувшого 

лісництва 

пшеворська 

культура (І ст.. 

н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

9 2846 Стоянка 

Миролюбівка І 

с. Миролюбівка, 

урочище “Кар’єр 

біля лісу”, лівий 

берег р. Серет 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1988 р., О. 

Ситник і Б. 

Строцень 

0,4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 1467 Поселення 

Миролюбівка ІІ 

с. Миролюбівка,  

400 м на захід від 

західних околиць 

села, урочище 

Безодня 

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.)  

2006 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

11 2847 Поселення 

Мишковичі І 

с. Мишковичі, 

урочище 

“Заморощина”, 

лівий берег р. Серет 

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.)  

1974 р., І. 

Герета 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



12 1235 Поселення 

Мишковичі ІІ  

с. Мишковичі, 

урочище Городи 

Лісництва 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.)  

1988 р., 

О.Ситник, 

Б.Строцень 

0,16 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

13 2848 Поселення 

Мишковичі ІІІ 

с. Мишковичі, 

урочище Провалена 

культура Ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до 

н. е. ), 

голіградська 

культура (ХІ – 

VІІ ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1986 р., 

І.Герета, 

Б.Остапів 

близько 10,0 

га 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



14 2849 Поселення 

Мишковичі ІV 

с. Мишковичі, На 

північний захід від 

села, на мисі, 

утвореному 

вигином лівого 

берега р. Серет 

культура 

кулястих амфор 

(сер. – ІІ пол. ІІІ 

тис. до н. е.); 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

західноподільськ

а група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.),  

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2003 р., М. 

Ягодинська, 

Б.Строцень 

450-500 х 80-

100 м 3,8 – 5 

га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

15 1546 Курган 

Мишковичі V 

с. Мишковичі, 

південно-східні 

околиці села, 

урочище Провалена 

культура 

невизначена 

2007 р., В. 

Ільчишин 

Висота 1 м, 

діаметр – 13  

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



16 1683 Поселення 

Мишковичі VІ 

с. Мишковичі, 

центральна частина 

села, ІІ надзаплавна 

тераса лівого берега 

р. Серет 

епоха бронзи – 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

О.Дерех 

приблизно 

5,0 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

17 2073 Поселення 

Мишковичі VІІ 

с. Мишковичі, 

північні околиці 

села, навпроти 

південних околиць 

с. Буцнів, біля 

кар’єру 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.). 

2015 р. 

Ягодинська 

М.О., 

Грабовий 

С.Т 

площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

18 2851 Стоянка 

Настасів І 

с. Настасів, 

урочище “Городи”, 

на північ від села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1983 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 2850 Поселення 

Настасів ІІ 

с. Настасів, 

урочище “Третя 

долина” 

культура ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до 

н. е. ) 

1988 р., 

обстежено 

І.Геретою 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



20 1468 Поселення 

Настасів ІV 

с. Настасів, 500 м на 

захід від західних 

околиць села, східна 

частина мису, 

утвореного правим 

берегом струмка і 

лівим бортом балки 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

21 1469 Поселення 

Настасів V 

с. Настасів, 500 м на 

південний-захід від 

західних околиць 

села, північно-східні 

схили витягнутого 

миса, утвореного 

правим берегом 

струмка та 

заболоченою 

балкою 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

150  х 1000 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

22 1470 Поселення 

Настасів VІ 

с. Настасів, 600 м на 

південний захід від 

західних околиць 

села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

східного схилу мису 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

23 1471 Поселення 

Настасів VІІ 

с. Настасів, між  

с. Настасів та  

с. Мар’янівка, 

південні схили 

лівого берега  

р. Нишла 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

20 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



24 1051 Могильник 

Острів І 

с. Острів, північні 

околиці села, 

північніше 

цегляного заводу і 

кар'єру по 

добуванню глини 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1990 р., І. 

Ясній, 1990 

р. – 

дослідження 

Б. Строценя 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

25 1358 Поселення 

Острів ІІ 

с. Острів, правий 

берег р. Серет,  

вул. Шкільна 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

О.Дерех, 

А.Буда 

0,15 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

26 1373 Поселення 

Острів ІІІ 

с. Острів, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

правого берега  

р. Серет, приблизно 

300 м на захід від 

мосту 

трипільська 

культура (VI – 

III тис. до н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

О.Дерех, 

А.Буда 

0,6 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

27 1374 Поселення, 

ґрунтовий 

могильник 

Острів ІV 

с. Острів, приблизно 

30 м на південь від 

школи села 

трипільська 

культура (VI – 

III тис. до н. е.); 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

т..) 

2006 р., 

О.Дерех, 

А.Буда 

0,8 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



28 1784 Поселення 

Острів V  

с. Острів, північні 

околиці села, нижче 

цегельного заводу, 

пологі схили 

правого берега  

р. Довжанка 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (І тис. до 

н.е.); 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.); 

2010 р., О. 

Дерех, В. 

Черкас, С. 

Грабовий 

2 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 

29 2854 Могильник 

Петриків І  

с. Петриків, 

урочище Пшеп’юри 

(Ковбаси) 

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.) 

1987 р., 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

30 2855 Поселення 

Петриків ІІ 

с. Петриків, 

урочище “Город 

лісничий”, правий 

берег р. Серет 

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.) 

1987 р., О. 

Ситник 

0,50 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



31 1953 Поселення 

Серединки І 

с. Серединки, 1,5 км 

на південь від села, 

на південних схилах 

мису, по лівому 

березі струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів, 

Загородній 

А.С., 

Ільчишин 

В.В. 

приблизно 

4,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Великоберезовицької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1876   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Буцнів, біля 

церкви 

1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон 

Хрест – 1,4 

м, 

постамент 

– 

1,85х0,5х0,

55 м, 

цоколь – 

0,2х0,85х0,

85 м, 

площа – 

0,0005 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

2 1031   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Буцнів, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– Мельник 

В., 

архітектор 

– 

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь, 

цегла 

Висота 

пілонів – 8 

м, 

довжина – 

17,3 м, 

0,0600 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



3 697   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Велика 

Лука, біля 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1974 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 1,2х6х2 

м, площа – 

0,0144 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

4 578   Могила турецьких 

воїнів 

с. Лучка, на 

подвір’ї за 

дитячим 

садком, біля 

водонапірної 

башти 

ХVII ст. ХVII ст.   Камінь, 

цегла, 

бетон 

Висота 

обеліску – 

1,8 м, 

постамент

у – 0,8 м, 

площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 4424-Тр 

(3250) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. 

Миролюбівка, 

подвір'я 

церкви 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 

1,20х0,10 

м, площа – 

0,0002 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

24.03.2011 

р. № 36, 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

05.04.2012 

р. № 42 



6 4423-Тр 

(3251) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

святого Димитрія 

с. 

Миролюбівка, 

подвір'я 

церкви 

1905 р. 1905 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 1,3 

м, 

постамент 

– 

2,1х0,7х0,7 

м, площа – 

0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

24.03.2011 

р. № 36, 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

05.04.2012 

р. № 42 

7 985   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Миролюбівка, 

територія 

господарсько

го двору 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– Корнет 

В., 

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон Заг. висота 

– 6 м, 

довжина – 

18 м, 

площа – 

0,0180 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

8 3249   Школа, в якій 

навчався футболіст, 

майстер спорту 

міжнародного класу 

Вишневський Іван 

Євгенович 

с. 

Миролюбівка, 

школа 

1957-1996 Меморі

альна 

дошка, 

лютий 

2007 р. 

  Цегла, 

бетон, 

шифер, 

меморіаль

на дошка – 

мармур 

Школа – 

12х30х3 м, 

площа – 

0,0360 га, 

меморіаль

на дошка – 

0,4х0,7 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

24.03.2011 

р. № 36 



9 698   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мишковичі 1941-1945 

рр. 

1975 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –1,8 м, 

площа – 

0,0120 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

10 4382-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. 

Мишковичі, 

кладовище 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь  Хрест – 1,4 

м, 

постамент 

– 

1,4х0,9х0,9 

м, площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

11 1882   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Настасів, 

головна 

дорога, з 

правого боку, 

за мостом 

1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Хрест – 

1,1м, 

постамент 

– 

2,15х0,6х0,

6 м, 

цоколь – 

0,45х2х2 

м, площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

12 580   Могила підпільників 

Кравченка Я., Куриці 

І. 

с. Настасів, 

кладовище, 

від дзвіниці 

40 м, з 

правого боку 

від входу 

1943 р. 1944 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Могила –

2х1,45х2,3

5 м, площа 

– 0,0006 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



13 890   Могила учасника 

повстання на 

броненосці 

„Потьомкін” 

Кухаренка М. 

с. Настасів, 

кладовище, 

кут 

протилежний 

від входу 

1905 р. 1968 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Могила – 

2х1,45х2,3

5 м, площа 

– 0,0006 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

14 3245   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Острів, 

роздоріжжя 

біля церкви 

1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Постамент 

- 

1,1х0,9х0,9 

м, цоколь 

постамент

у - 

3,9х3,9х0,8 

м, хрест - 

1,4 м, 

площа - 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

15 700   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Петриків, 

вул. Лісова, 

кладовище в 

куті 

1944 р. 1975 р. Кипиш О. 

(Тернопіль

) 

Камінь, 

мармурова 

крихта 

Висота 

арки – 3,5 

м, стела – 

2х14 м, 

площа – 

0,0300 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

16 1884   Пам’ятне місце 

розстрілів євреїв у 

1943 р. 

с. Петриків, 

вул. 

Тернопільськ

а, напроти 

магазину 

„Берегиня” 

1943 р. 1992 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

метал 

Стела – 

2,2х0,7х0,2

5 м, 

постамент 

– 0,3х1х1,4 

м, площа – 

0,0070 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14 



17 4384-Тр 

(3235) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Петриків, 

центр, вул. 

Шептицького, 

68, садиба 

Олійник Віри 

Романівни, 

тел. 

0963470640 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 

1,25 м, 

постамент 

– 

2,05х0,6х0,

6 м, площа 

– 0,0001 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

18 1888   Могила о. 

Скоморовського 

Йосифа 

смт Велика 

Березовиця, 

кладовище 

1815-1891 

рр 

1891 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 1,5 м, 

постамент 

– 

1,3х0,75х0,

7 м, 

могила – 

0,6х2,7х2,7 

м, площа – 

0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

19 3226   Могила Герети І.П.-

археолога, 

мистецтвознавця, 

громадсько-

політичного діяча, 

заслуженного діяча 

мистецтв України 

смт Велика 

Березовиця, 

кладовище 

1938-2002 

рр. 

2008 р.   Камінь-

пісковик 

Надгробок 

– 

1,6х1,15х0,

5 м, 

могила – 

2,4х1,2 м, 

площа – 

0,0008 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



20 1877   Могила громадсько-

політичного діяча о. 

Герети Петра 

смт Велика 

Березовиця, 

кладовище 

1902-1974 

рр. 

1974 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Надгробок 

(арка з 

хрестом) – 

2,2х1х0,45 

м, могила 

– 2,6х1,7 

м, 

постамент 

– 

0,2х0,6х1,1

3 м, площа 

– 0,0005 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

21 4374-Тр 

(3225) 

  Пам’ятний знак на 

честь врятування 

дочки місцевого пана 

від вовків (скульптура 

Матері Божої та 

постамент із 

сюжетним рельєфом) 

смт Велика 

Березовиця, 

на межі сіл 

Петриків, 

Острів, 

Велика 

Березовиця 

18 ст. 18 ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь 1,2х0,6х0,6 

м, площа – 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 



22 4373-Тр 

(3227) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

смт Велика 

Березовиця,, 

вул. Родини 

Геретів, 27, 

центр, на 

роздоріжжі 

1848 р. відновл

ено 

1989 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 

1,15 м, 

постамент 

– 

1,9х0,55х0,

5 м, 

цоколь – 

0,3х2,2х2,2 

м, площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Великоберезовицької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3051   Пам’ятник академіку, 

мовознавцю, 

літературознавцю, 

фольклористу 

Студинському Кирилу 

Йосиповичу  

с. Кип’ячка, 

біля школи 

1868-1941 

рр. 

1993 р. Скульптор 

- 

Мулярчук 

І. 

Бетон, 

цегла 

Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 

1,25х0,4х0,

6 м, 

цоколь – 

0,1х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14, 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



2 3252   Пам’ятник українській 

письмениці Лесі 

Українці 

с. 

Миролюбівка, 

біля школи 

1871-1913 

рр. 

1994   Бетон Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 

0,3х2,2х2,2 

м, площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

24.03.2011 

р. № 36 

3 3047   Пам’ятник географу, 

організатору освіти, 

громадському діячеві 

Теслі Івану  

с. Настасів, 

біля школи 

1902-1996 

рр. 

2005 р. Скульптор 

- Маляр О. 

Камінь 

пісковик 

Постамент 

- 2 м, 

висота 

погруддя 

0,7 м 

площа –

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

4 699   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Настасів, 

вул. 

Шевченка, 

роздоріжжя в 

напрямку 

ТОВ 

„Агропродсер

віс” 

1814-1861 

рр. 

1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь, 

цегла 

Скульптур

а – 0,6 м, 

постамент 

– 

2,4х1,8х1,8 

м, площа – 

0,0035 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 2989   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт Велика 

Березовиця, 

за мостом 

через р. Серет 

1814-1861 

рр. 

1993 р. Скульптор 

– 

Невеселий 

Микола 

Мідь 

карбована, 

бетон 

Скульптур

а – 4 м, 

постамент 

– 1,2х4х2 

м, площа – 

0,0300 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Великобірківська територіальна громада 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1930 Троїцька церква дерев’яна с. Костянтинівка 1930 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Великобірківської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1757 Поселення 

Великі Бірки ІІ 

смт Великі Бірки, 

південно-західні 

околиці села, мис 

утворений правим 

берегом р. Гнізна і 

лівим берегом  

р. Гніздечна 

трипільська 

культура (VI – 

III тис. до н. е.) 

2009 р., Р. 

Мацелюх 

10 га Щойно 

виявлена   

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

2 2843 Поселення 

Малий 

Ходачків І 

с. Малий Ходачків, 

урочище “Кут”, 

лівий берег  

р. Качава 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2000 р., Б. 

Строцень 

500-600х120-

150 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

3 2844 Поселення 

Малий 

Ходачків ІІ 

с. Малий Ходачків, 

урочище “Задня 

гора”, правий берег 

р. Качава 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2000 р., Б. 

Строцень 

близько 2,0 

га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



4 2845 Поселення 

Малий 

Ходачків ІІІ 

с. Малий Ходачків, 

урочище “Під лісом 

Караманда”, правий 

берег р. Качава 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2000 р., Б. 

Строцень 

400-500х100-

130 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2864 Стоянка 

Смиківці І 

с. Смиківці, 

урочище В кар’єрі 

по правому березі  

р. Гніздична, за  

200 м на північний 

схід від залізниці 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1985 р., 

О.Ситник 

0,40 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

6 2865 Стоянка 

Смиківці ІІ 

с. Смиківці, 

урочище “Літній 

корівник”, лівий 

берег р. Гніздична 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1985 р., О. 

Ситник 

0,45 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 1248 Поселення 

Смиківці ІІІ 

с. Смиківці, північні 

околиці села, лівий 

берег р. Гніздечна, 

урочище Поле 

пізньобронзовий 

час (XV – X ст. 

до н. е.),  

культура Ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до 

н. е. )  

1987 р., 

О.Ситник 

800 м
2
 Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



8 1236 Поселення 

Смиківці ІV  

с. Смиківці, 

північно-західні 

околиці 

пізньобронзовий

-ранньозалізний 

час (ХV- V ст. 

до н.е.) 

1987 р., 

О.Ситник 

0,18 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

9 1259 Поселення 

Смиківці V 

с. Смиківці, 1,5 км 

на північ від села, 

правий берег  

р. Гніздична, на 

південно-східному 

схилі пагорба, де 

річка різко 

повертає, 

південніше хутору 

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Великобірківської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3274   Братська могила (6 

осіб) воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Малий 

Ходачків, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

Перезах

оронено 

14.10.19

90 р., 

посвяче

но 

25.06.19

91 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Надгробок 

– 4х3 м, 

висота – 

2,5, площа 

– 0,0012 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

05.03.2013 

р. № 26-од 

2 581   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

смт Великі 

Бірки, біля 

кладовища 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Гром 

Л.(Львів) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,1 м, 

обеліску – 

7 м, площа 

– 0,0025 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 573 9    5 Братські могили воїнів 

Радянської армії. 

Могили воїнів 

Радянської армії 

смт Великі 

Бірки, біля 

кладовища 

1941-1945 

рр. 

1955 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 1,7 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

площа –

0,1200 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 3228   Пам'ятне місце, де в 

січні 1944 р. німцями 

були розстріляні 34 

чол. з Тернопільської 

тюрми та заручники 

смт Великі 

Бірки, вул. 

Грушевського

, 70 

16072 1997 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт, 

метал, 

бетон 

Стела – 

0,6х1х0,08 

м, хрест – 

2 м, площа 

– 0,0004  

га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

5 4376-Тр 

(3229) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

смт Великі 

Бірки, вул. 

Шевченка, 

247 

1878 р. 1878 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Хрест – 

1,35 м, 

постамент 

– 

1,5х0,65х0,

65 м, 

площа – 

0,0002 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 



6 4377-Тр 

(3230) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

смт Великі 

Бірки, вул. 

Шевченка, 

біля церкви 

1878 р. 1878 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Хрест – 

1,35 м, 

постамент 

– 

1,5х0,65х0,

6 м, 

цоколь – 

0,45х1,5х1,

5 м, площа 

– 0,0002 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Великобірківської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3046   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт Великі 

Бірки, вул. 

Грушевського

, біля 

селищної 

ради 

1814-1861 

рр. 

1995 р. Скульптор 

- 

Невеселий 

Микола 

Мідь 

карбована, 

камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 1,5 м, 

постамент 

– 

2,85х0,85х

0,9 м, 

площа – 

0,0150 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Великогаївська територіальна громада 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1597 Церква Іоана Предтечі с. Баворів 1747 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

2. 228 Костел с. Баворів ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів від 25.01.1989 

№ 15 

3. 1934 Церква Різдва Христового с. Великі Гаї 1900 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

4. 1928 Церква Преображення 

Господнього 

с. Дичків 1803 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

5. 1929 Церква Різдва Христового с. Кип’ячка 1930 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

6. 2153 Церква св. Богородиці с. Козівка, 

вул. Гиркало, 16 

XVIII ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

7. 1918 Церква Введення в храм 

Діви Марії 

с. Смолянка 1780 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Великогаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2784 Поселення 

Баворів І 

с. Баворів,  

урочище “За 

городами”, правий 

берег р. Гнізна 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.)  

1987 р., Б. 

Строцень 

400х80-100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 2806 Курган Великі 

Гаї І 

с. Великі Гаї, центр 

села 

не датовано 1987 р., 

І.Герета 

0,10 га, 

діаметр – 30 

м, висота – 2 

м 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

3 1697 Курган Великі 

Гаї ІІ 

с. Великі Гаї, 

південно-східні 

околиці села, 

привершинна 

частина пагорба, 

кінець вул. Гагаріна 

культура 

невизначена  

2008 р., І. 

Сута, Б. 

Строцень 

Діаметр 

невизначени

й 0,5 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



4 2807 Поселення 

Великі Гаї ІІІ 

с. Великі Гаї, 

урочище Поле біля 

Аеропорту 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1976 р., 

О.Ситник 

приблизно 

1,5 га 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

5 2815 Поселення 

Грабовець І 

с. Грабовець,  

лівий берег р. 

Вільхи, на 

південний схід від 

села 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2001 р., Б. 

Строцень, В. 

Тиліщак 

1,50 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 2816 Поселення 

Грабовець ІІ 

с. Грабовець, 

долина р. Качава, на 

межі з Малим 

Ходачковим 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2000 р., В. 

Тиліщак 

0,60 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 2818 Поселення 

Дичків І 

с. Дичків,  

урочище Дебрі 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1987 р., 

І.Герета, 

М.Левчук 

400х100м Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



8 1243 Поселення 

Дичків ІІ  

с. Дичків,  

урочище Біля 

Станції (Городи) 

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.) 

1987 р., 

О.Ситник 

0,15 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

9 1854 Поселення 

Дичків ІІІ 

с. Дичків,  

південно-західні 

околиці села, над 

глиняним кар'єром 

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.) 

2011 р., В. 

Ільчишин, А. 

Загородній, 

М. Бігус, О. 

Дерех 

0,3535 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

10 2826 Поселення 

Застінка І 

с. Застінка,  

урочище “Городи”, 

правий берег  

р. Гнізна 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2001 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 2832 Поселення 

Кип’ячка І  

с. Кип’ячка, 

урочище 

“Пасовище”, лівий 

берег струмка 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2001 р., Б. 

Строцень, В. 

Тиліщак, О. 

Петровський  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



12 2833 Поселення 

Кип’ячка ІІ 

с. Кип’ячка,  

лівий берег струмка, 

на північний захід 

від села 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2001 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 1846 Поселення 

Козівка І 

с. Козівка,  

східні околиці села, 

лівий берег струмка 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.);  

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., О. 

Дерех, В. 

Глембоцький

, В. 

Шкандюк 

3 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

14 2861 Поселення 

Скоморохи І 

с. Скоморохи, 

урочище 

“Жолобок”, правий 

берег р. Сорока 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1987 р., Б. 

Строцень, М. 

Ягодинська, 

О. Гаврилюк 

350х80 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

15 2862 Поселення 

Скоморохи ІІ 

с. Скоморохи, 

урочище 

“Жолобок”, правий 

берег р. Сорока, на 

схід від  

Скоморохи І  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1987 р., Б. 

Строцень, М. 

Ягодинська, 

О. Гаврилюк 

1,20 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



16 2863 Поселення 

Скоморохи ІІІ 

с. Скоморохи, 

урочище 

“Загорода”, правий 

берег р. Гнізна 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.)  

1987 р., Б. 

Строцень, М. 

Ягодинська, 

О. Гаврилюк 

1,50 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

17 2045 Поселення 

Скоморохи ІV 

с. Скоморохи, 

центральна частина 

села, на правому 

березі р. Гнізна 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст н.е.) 

2015 р. 

Строцень 

Б.С. 

площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

18 1865 Поселення 

Теофілівка І 

с. Теофілівка,  

східні околиці села 

по лівому березі 

струмка. 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.); 

2012 р., А. 

Загородній, 

М.Строцень 

не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  



19 1380 Поселення 

Товстолуг І 

с. Товстолуг,  

на території села, по 

вул. І.Франка, 29, 

правий берег  

р. Серет 

пізній палеоліт-

енеоліт;  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ – 

ІV ст.);  

празька культура 

(V – VII ст.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

О.Дерех  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена   

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

20 567 Могильник 

ґрунтовий і 

курган з 

хрестом 

Товстолуг ІІ 

с. Товстолуг, 

урочище Могилки 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1877 р., 

А.Кіркор; 

2002 р. 

обстежено 

В.Тиліщаком 

діаметр 18 м, 

висота – до 2 

м 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

21 2870 Курган 

Товстолуг ІІІ 

с. Товстолуг, 

урочище Під лісом 

(Могила) 

культура 

невизначена 

1987 р., 

І.Герета; 

2002 р. 

обстежено 

В.Тиліщаком 

діаметр 30 м, 

висота – до 

2,5 м 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

22 1767 Поселення 

Товстолуг ІV  

с. Товстолуг,  

1,5 км на північний 

схід від села, на 

пологих схилах 

правого берега 

струмка з північною 

експозицією 

черняхівська 

культура (ІІІ – 

ІV ст.) 

2010 р., М. 

Строцень 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  



23 2042 Поселення 

Товстолуг V 

c. Товстолуг,  

вул. Зелена. В 

південно-східній 

частині села, на 

підвищеному 

пагорбі, на лівому 

березі р. Гніздична, 

біля пасовища 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

2014 р. 

Строцень 

М.Б., 

Строцень 

Б.С. 

площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Великогаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 694   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Баворів 1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

7 м, 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

площа – 

0,0192 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



2 4372-Тр 

(3049) 

  Скульптура Св. 

Богородиця «Пієта» 

с. Баворів, 

центр 

-   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1,1 м, 

постамент 

– 

2,5х0,6х0,6 

м, площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

3 570   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Великі Гаї, 

головна 

дорога, біля 

церкви 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Скульптор 

– 

Андрійчук 

В. (Київ) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 

2,2х2х10 

м, площа – 

0,0225 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 695   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Грабовець 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– Кипиш 

О. 

(Тернопіль

) 

Бетон Висота 

обеліску – 

5 м, стели 

– 7,5х2,5 

м, площа –

0,04 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



5 1879   Пам’ятний знак 

«Борцям за волю 

України – «Молода 

Україна» 

с. Грабовець, 

центр (біля 

церкви), 

роздоріжжя,  

40 м від 

головної 

дороги 

1914-1919 Відновл

ений 

1990-ті 

рр. 

(1927-

встанов

л.) 

Микола 

Назарко 

(1927 р.) 

камінь, 

бетон, 

метал 

висота 

скульпт.=1

,6 м; 

постамент

= 

1,8х0,9х0,9

; 

цоколь=0,3

х1,7х1,7; 

висота 

стіни (з 

тилу 

скульптур

и)=3,5м, 

розміри=3

х,05 м. 

висота 

хреста 

(метал)=1,

4 м, площа 

– 0,0040 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

6 4379-Тр 

(3231) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Грабовець, 

центр, 

роздоріжжя, 

40 м від 

головної 

дороги 

1848 р. 1874 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 1,5 

м, 

постамент 

– 

1,9х0,95х0,

8 м, 

цоколь – 

0,4х1,6х1,4

5 м, площа 

– 0,0006 

га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 



7 574   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Дичків, 

біля будинку 

культури 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 1,2 м, 

площа – 

0,0040 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 4375-Тр 

(3233) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Кип’ячка, 

біля церкви 

1879 р. 1879 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

бетон 

Хрест – 1,6 

м, 

постамент 

– 

1,75х0,6х0,

6 м, 

цоколь – 

0,4х1,25х1,

25 м, 

площа – 

0,0002 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

9 577   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Козівка 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у –2,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



10 4381-Тр 

(3234) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Козівка, 

центр села, 

біля дороги 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 1,1 

м, 

постамент 

–

2,3х1,3х1,3

, площа – 

0,0002 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

11 702   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Скоморохи, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1976 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота – 

2,5 м, 

постамент 

–3 м, стела 

– 1,5х2,5 

м, площа – 

0,001 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

12 586   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Товстолуг, 

біля головної 

дороги, 

роздоріжжя 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– 

Панчишин 

В. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 

2,5х2,3х2,3 

м, площа – 

0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Великогаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3050   Скульптура святого 

Даниїла 

с. Великі Гаї, 

біля 

автодороги 

Тернопіль-В. 

Гаї, зліва 

- 1834 р.   Камінь, 

бетон 

Скульптур

а – 1,2 м, 

колона – 

2,6х0,9х0,9 

м, 

постамент 

– 1х2х2 м, 

площа – 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 2990   Пам’ятник провіднику 

Організації 

Українських 

Націоналістів Бандері 

Степану Андрійовичу 

с. Козівка, 

виїзд з села, 

напроти 

господарсько

го двору 

1909-1959 

рр. 

1992 р. Скульптор 

Б. 

Григоренк

о 

Мідь 

карбована, 

мармур 

Скульптур

а – 1,05 м, 

постамент 

– 

1,8х0,7х0,7 

м, цоколь 

– 

0,6х3,9х3,9 

м, площа – 

0,0150 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14 



3 3048   Скульптура святого 

Яна Непомука 

с. Товстолуг, 

біля 

господарсьог

о двору і 

дороги 

- 1801 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

–  

2,8х0,95х0,

95 м, 

висота 

скульптур

и 1,3 м; 

цоколь - 

1,25х2,3х2,

3 м, площа 

– 0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Великодедеркальська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1935/1 Церква (мур.) с. Великі Дедеркали ХVІІ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

2. 1935/2 Монастир (мур.) с. Великі Дедеркали ХVІІ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

3. 1972 Церква Вознесіння (дер.) с. Великі Дедеркали ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

4. 1946 Церква Воздвиження 

Чесного Хреста (дер.) 

с. Великі Загайці 1705 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

5. 1960 Церква (мур.) с. Великі Садки 1906 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

6. 1965 Церква св. Миколая (дер.) с. Гринківці 1908 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

7. 1939 Церква Казанська (дер.) с. Малі Дедеркали 1935- 

1937 рр. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

8. 1938 Церква св. Покрови (мур.) с. Матвіївці 1927 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

9. 1966 Церква (дер.) с. Темногайці ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

10. 1948 Церква св. Дмитрія (дер.) с. Шкроботівка 1864 р. місцевого розпорядження Представника 



значення Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

11. 1973 Церква (дер.) с. Вовківці 1703 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Великодедеркальської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1224 Поселення 

Великі Загайці І 

с. Великі Загайці, 

південно-східна 

частина села, 

південний берег 

ставу Миргів, біля 

греблі 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.);  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., Б. 

Строцень 

0,2-0,3га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

2 1225 Поселення 

Великі Загайці 

ІІ 

с. Великі Загайці, 

0,8-1,0 км на схід 

від ВЗ-І, на 

південних схилах 

лівого берега ставу 

Червоний,  

50-100 м від греблі 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2004 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

3 2953 Стоянка Малі 

Загайці І 

с. Малі Загайці, на 

високому схилі 

правого берега  

р. Вілія 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1930-ті роки, 

О. 

Цинкаловськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



4 2046 Поселення 

Матвіївці І 

с. Матвіївці, 

приблизно  

800 м/1 км на 

південний-схід від 

східних околиць 

села, на лівому 

березі  

р. Горинь, на 

першій 

надзапалавній 

терасі  

комарівська 

культура (ХV-

ХІV ст. до н.е.); 

черняхівська 

культура (III-IV 

ст. н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.н.е.); 

2015 р. 

Ягодинська 

М.О., 

Ільчишин 

В.В. 

3,2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

5 2047 Поселення 

Матвіївці ІІ 

с. Матвіївці, 

південно-східні 

околиці села, 

південніше 

господарського 

двору на лівому 

березі р. Гориньки, 

правий берег ставу 

на площадці під 

лісом 

комарівська 

культура (ХV-

ХІV ст. до н.е.); 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (III-IV 

ст. н.е.);  

пізня фаза 

райковецької 

культури (кін. 

ІХ-Х ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.н.е.); 

2015 р. 

Ягодинська 

М.О., 

Ільчишин 

В.В. 

приблизно 

16,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  



6 1902 Курган Тури І с. Тури, північні 

околиці села, на 

захід від кладовища. 

Геодезична точка 

314 м. 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (І тис. до 

н.е.) 

2012 р., 

В.Ільчишин, 

А.Загородній 

Діаметр 50 м, 

висота до 2-

ох м. 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Великодедеркальської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 655   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Великі 

Дедеркали 

1944 р. 1953 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 1,5 м, 

постамент

у – 2 м, 

площа - 

0,0400 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 656   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Великі 

Загайці 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 1,8 м, 

постамент

у – 0,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 908   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Шостацькому Г. 

с. Великі 

Загайці 

1908-1945 

рр. 

1980 р. Скульптор 

– Козлик І. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

мармур 

Висота 

погруддя – 

0,8 м, 

постамент

у –2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 



4 914   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вовківці 1941-1945 

рр. 

1970 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

10 м, стела 

– 2,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 659   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Малі 

Дедеркали 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– 

Погрібняк 

(Львів) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 1048   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Матвіївці 1941-1945 

рр. 

1966 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

обеліску – 

3,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

7 912   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мізюринці 1941-1945 

рр. 

1970 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота – 

6,2м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



8 1907   Могили (2) жертв 

репресій 

с. Мізюринці, 

кладовище 

Середина 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

9 709   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Радошівка 1941-1945 

рр. 

1971 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь Висота – 5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 1908   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(19 чол.) 

с. Садки 19 серпня 

1944 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 663   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Садки 1941-1945 

рр. 

1968 р. Рівненські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь Висота – 6 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



12 713   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Темногайці 1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

13 1910   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (4 

чол.) 

с. 

Шкроботівка 

14.08.1943 

р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

14 670   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Шкроботівка 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –6,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Великодедеркальської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 2987   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Мізюринці 1814-1861 

рр. 

1992 р.       Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Вишнівецька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1909 Церква Різдва Пресвятої 

Богородиці (дер.) 

смт Вишнівець ХVІІІ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

2. 663/0 Палацовий комплекс (мур.) смт Вишнівець 1640- 

1720 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

3. 663/1 Палац (мур.) смт Вишнівець 

вул. Замкова, 5 

1720 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

4. 663/2 Брами  (мур.) смт Вишнівець 1720 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

5. 663/3 Господарські флігелі (мур.) смт Вишнівець 1720 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

6. 663/4 Парк смт Вишнівець кінець  

ХVІІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

7. 1906 Млин (мур.) смт Вишнівець  

пров. 

Кременецький, 4 

1905 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

8. 1908 Житловий будинок (мур.) смт Вишнівець  

вул. Лесі 

Українки,40 

1905 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

9. 1907 Воскресенська церква (мур.) смт Вишнівець  

вул. Замкова 

ХVІІ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

10. 1911 Монастир кармелітів (мур.) смт Вишнівець  

вул. Замкова, 5 

ХVІІІ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

11. 1910 Церква Святої Трійці (дер.) смт Вишнівець 

вул. Троїцька 

1892 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 



12. 1945 Церква Покрови (мур.) с. Залісці 1909 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Вишнівецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2311 Поселення 

Бодаки І 

с. Бодаки, урочище 

Бучина (Чорна 

криниця) 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1938 р., О. 

Цинкаловськ

ий, з 1987 р. 

– розкопки 

Н.Скакун 

1,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

2 2312 Поселення 

Бодаки ІІ 

с. Бодаки, правий 

берег р. Горинь, на 

схід від села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1938 р. 

О.Цинкаловс

ький   

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



3 4444-Тр Городище 

Бодаки ІІІ 

с. Бодаки, північні 

околиці села на 

високому лівому 

березі р. Горинь. На 

вершині гори 

„Замок”, із східної 

сторони 

відпрацьованого 

кар’єра та із 

північної сторони 

соснового лісу 

давньоруський 

час (ХІ-ХІІІ ст.) 

1930-ті 

О.Цинкалов-

ський, 1952 

В.Канівець, 

1980-ті 

М.Пелещи-

шин, 2000 рр. 

обстежила 

М.Ягодинськ

а, 2014 р. 

обстежили 

В.Ільчишин 

та 

А.Загородній

,  

1.0651 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 ; Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325 



4 4445-Тр Поселення 

Бодаки ІV 

с. Бодаки, північні 

околиці села на 

високому лівому 

березі р. Горинь. На 

вершині гори 

„Замок”, із східної 

сторони 

відпрацьованого 

кар’єра та із 

північної сторони 

соснового лісу 

фінальний 

палеоліт (15-10 

тис. до н.е.); 

трипільська к-ра 

(VІ-ІV тис. до 

н.е.); 

комарівська 

культура (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.); 

ранньозалізний 

вік (V-І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час, (ХІ-ХІІІ ст.) 

1930-ті 

О.Цинкалов-

ський, 1952 

В.Канівець, 

1980-ті 

М.Пелещи-

шин, 2000 рр. 

обстежила 

М.Ягодинськ

а, 2014 р. 

обстежили 

В.Ільчишин 

та 

А.Загородній

,  

4.2597 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 ; Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325 



5 2313 Поселення 

Великі Вікнини 

І 

с. Великі Вікнини, 

на колишньому полі 

Прокіпа Вальчука 

ранньозалізний 

час (І тис. до 

н.е.)  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

латенська 

культура (ІІІ – І 

ст. до н. е.), 

пшеворська 

культура 

(середина І ст. 

до н. е. – ІІІ ст. 

н. е.),  

липицька 

культура 

(середина І ст. 

до н. е. – ІІІ ст. 

н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.),  

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х – ХІ ст.) 

1940 р., 

М.Смішко, 

1961 р. – О. 

Цинкаловсь-

кий, 1956, 

1959 рр. – М. 

Тиханова, 

1990 р. – М. 

Бандрівський

, Л. 

Крушельни-

цька 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



6 2028 Поселення 

Великі Вікнини 

ІІ 

с. Великі Вікнини, 

східні околиці села, 

на лівому березі 

струмка, що впадає 

в р. Самець 

епоха бронзи –

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2014 р. 

Строцень 

М.Б.,А 

Загородній 

приблизно 

0,5 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015 № 61 

7 2029 Поселення 

Великі Вікнини 

ІІІ 

с. Великі Вікнини, 

східні околиці села, 

на межі сіл Малі і 

Великі Вікнини на 

правому березі лівої 

притоки р. Горинь. 

енеоліт (IV-III 

тис. до н.е. ) – 

бронза (III-II 

тис. до н.е.) 

2014 р. 

Строцень 

М.Б.,А.С. 

Загородній 

приблизно 

0,8 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015 № 61 

8 2315 Стоянка 

Вишнівець І  

смт Вишнівець, 

західніше 

автомобіль-ного 

мосту (дорога 

Тернопіль-

Кременець) низька 

тераса лівого берега 

Горині 

16-17 ст. 2003 р.,  

М.Ягодинськ

а, 2006 р. – 

дослідження 

Б.С. 

Строценя і 

М.О. 

Ягодинської  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



9 2316 Поселення 

Вишнівець ІІ 

смт Вишнівець, 

західна частина 

бувш. с. Мухавець, 

пологий схил лівого 

берега Горині 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.),  

рання бронза 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ХІ-ХІІІ ст.) 

1986 р., В. 

Савич      

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 2331 Стоянка 

Кинахівці І 

с. Кинахівці, 

околиці села, за 6 

км на північ від  

м. Збараж 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1939 р. 

О.Цинкалов-

ський   

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 2341 Стоянка 

Котюжини І 

с. Котюжини, 

урочище Глисти 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



12 2342 Поселення 

Котюжини ІІ 

с. Котюжини,  

на території 

колишнього  

хут. Скала  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.)  

1920-і  рр., 

працівники 

музею НТШ  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 2343 Городище 

Котюжини ІІІ 

с. Котюжини,  

на території 

колишнього  

хут. Скала 

давньоруський 

час (ХІ-ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 1306 Поселення 

Котюжини ІV  

с. Котюжини, 

центральна частина 

села, І-ІІ 

надзаплавні тераси 

лівого берега  

р. Горинь 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



15 4472-Тр Поселення 

Котюжини V 

с. Котюжини, східні 

околиці села, лівий 

берег р. Горинь 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній 

приблизно 

2,0 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

депратамента 

культури, релігій 

та 

національностей  

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

16   Стоянка, 

поселення 

с. Лози, уроч. Вали пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому), 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.)  

  Площа 

невизначена 

  Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

17 1609 Поселення 

Малі Вікнини І 

с. Малі Вікнини, 

центральна частина 

села, правий берег 

безіменного потічка 

епоха бронзи – 

ранній залізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

А.Буда 

30  х 120 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



18 4473-Тр Поселення 

Малі Вікнини ІІ 

Північна частина 

села по лівому 

березі струмка, по 

вул. Двірська 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час, (Х ст.) 

2013 р. 

А.Загородній

, А.Чокан 

приблизно 

1,7 – 2,0 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од , Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

19 4474-Тр Стоянка Малі 

Вікнини ІІІ 

Південно-західна 

частина села, на 

вершині пагорба, 

південніше 

недіючого кар’єру 

середній 

палеоліт (150 – 

40 тис. р.т.); 

фінальний 

палеоліт (40-10 

тис. р.т.) 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Бігус 

приблизно 

6,8-7,0 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од , Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



20 2513 Могильник 

Млинівці І 

с. Млинівці, 

південна частина 

села схил мису 

лівого берега Ікви 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

21 2518 Поселення 

Очеретне І 

с.Очеретне,  

урочище Тараси 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1996 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

22 2519 Поселення 

Очеретне ІІ 

с. Очеретне, 

урочище Опал 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1996 р., Б. 

Строцень 

700х80-100 м Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

23 2520 Поселення 

Очеретне ІІІ 

с. Очеретне, 

урочище Городи, 

правий берег 

Горині, центр села 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



24 1472 Поселення 

Очеретне ІV 

с. Очеретне, 

південно-західні 

околиці села, на 

північ від хутора 

Мале Очеретне 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.);  

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., В. 

Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

25 2356 Стоянка 

Старий 

Вишнівець І  

смт Вишнівець, 

урочище Старе 

кладовище 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1968 р., В. 

Савич 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

26 2357 Стоянка 

Старий 

Вишнівець ІІ  

смт Вишнівець, 

урочище Кругляк 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1968 р., В. 

Савич, І. 

Герета, Т. 

Ковальчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

27 2358 Поселення 

Старий 

Вишнівець ІІІ 

с. Старий Вишівець, 

урочище Квачівка, 

північна частина 

села, правий берег 

Горині  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.)  

1986 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



28 2076 Поселення 

Старий 

Вишнівець ІV 

с. Старий 

Вишнівець, північна 

частина села, біля 

греблі на 

підвищеному мисі 

утвореному 

вигином бравого 

берега р. Горинь 

епоха бронзи -  

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.н.е.) 

2015р., 

Ягодинська 

М.О., 

Строцень 

Б.С. 

не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Вишнівецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1426   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Бодаки 1944 р. 2008 р.   Хрест – 

метал 

Висота 

хреста – 

4,5 м, 

насип – 

1х5х5, 

площа – 

0,012 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 283   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бодаки, 

центр, вул. 

Шевченка 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2 м, 

площа – 

0,017 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 284   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Великий 

Кунинець 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Афонічев 

В. 

(Вишнівец

ь) 

Камінь Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 1427   Могила Биковського 

Ю. Є. 

с. Великий 

Кунинець 

1943 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 1428   Могила Барана П. С. с. Великий 

Кунинець 

1945 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 1429   Братська могила 

жертв часів Другої 

світової війни 

с. Великі 

Вікнини, вул. 

Церковна 

1944–1946 

рр. 

перепох

овання 

з 

криниці 

в лісі 

    Площа – 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 3276   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 925-

річчя запровадження 

християнства у 

Київській Русі  

с. Великі 

Вікнини, вул. 

Церковна, на 

подвір’ї 

церкви св. 

Георгія 

988 р. 1913 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Хрест - 1,1 

м, 

постамент 

- 3х1х1 м, 

площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од 

8 1010   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Великі 

Вікнини, 

роздоріжжя 

на с. Підгайці 

Шумські 

1941-1945 

рр. 

1972 р. Скульптор

– Козлик І. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 

0,4х1х1, 

площа – 

0,018 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

9 538   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Гнидава 1941-1945 

рр. 

1967 р. Самодіяль

ні 

скульптор

и Ягода Я., 

Сеньків Б. 

(Тернопіль

) 

Бетон Висота – 

3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 1025   Могила невідомого 

воїна Радянської армії 

с. Гнидава, 

кладовище 

1941 р. 1985 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

цегла 

Надгробок

, обеліск – 

2 м, площа 

- 0,0018 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



11 918   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Дзвиняча 1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Заг. 

Висота – 

2,85 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

12 543   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Залісці 1941-1945 

рр. 

1968 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Афонічев 

В. 

(Вишнівец

ь) 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

13 550   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кинахівці 1941-1945 

рр. 

1972 р. Скульптор

– Козлик 

В. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 1,7 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

14 1005   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Котюжини, 

300 метрів на 

південний 

схід від 

школи, 

роздоріжжя 

  1975 р. Скульптор

– Рожкін 

Ю. (Одеса) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1,7м, 

площа – 

0,0013 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

15 883   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лози 1941-1945 

рр. 

1982 р. Скульптор

– 

Кордіянка 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота – 

5,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 



16 3275   Козацьке кладовище с. Малі 

Вікнини, 

південно-

західна 

околиця села, 

гора 

Горловиця 

XVII ст. XVII ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Площа - 

0,5000 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од 

17 565   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Раковець 1941-1945 

рр. 

1972 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

18 285 25 Військове кладовище: 

Братська могила 

воїнів Радянської 

армії; могили воїнів 

Радянської армії 

смт 

Вишнівець 

1941-1945 

рр. 

1957 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

площа - 

0,0670 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

19 507   Князівський палац, у 

якому бував 

Шевченко Т. 

смт 

Вишнівець, 

вул. Замкова, 

5 

1846 р. Мем. 

дошка – 

1964 р. 

архітектор 

–  

Невідомий

, 

меморіаль

на дошка – 

робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

цегла, 

черепиця, 

меморіаль

на дошка - 

мармур 

Висота 

будинку – 

14 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,5х0,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



20 528   Братська могила 

активістів села 

смт 

Вишнівець, 

Муховецьке 

кладовище 

1944 р. 1959 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота – 

2,1 м, 

площа - 

0,0024 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

21 1623   Братська могила часів 

Другої світовій війни 

(невідомі) 

с. Млинівці 1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

22 409   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Млинівці 1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– 

Шульман 

Г. (Рівне) 

Бетон Висота 

стели – 2,5 

м, 

довжина – 

10 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

23 1624   Могила воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

(11 чол.) 

с. Очеретне 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



24 635   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Очеретне 1941-1945 

рр. 

1975 р. Виз юк Л. Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

25 1152   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Устечко 1941-1945 

рр. 

1985 р. Львівські 

архітектор

и, керівник 

Соколов С. 

з/бетон, 

мармурова 

крихта 

Стела – 

2,7х7,9 м, 

постамент 

– 0,65х8,3 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументальне мистецтво) 

Вишнівецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1447   Пам’ятник (капличка) 

Олександру 

Невському 

с. Залісці - 1991 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1453   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт 

Вишнівець 

1814-1861 

рр. 

1989 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 1454   Розп’яття і арка 

перенесені з костелу 

св. Михайла 

смт 

Вишнівець, 

біля 

католицького 

кладовища 

- с. XVII 

ст. 

      Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Гримайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2078 Курган 

Білинівка І 

с. Білинівка, 

урочище „Могила”, 

за 0,7 км на схід від 

села на вершині 

пагорба 

епоха бронзи - 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2016 р., 

Ільчишин В. 

0,1095 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.03.2017  

№ 34-од   

2 2077 Курган Буцики 

І 

с. Буцики, східні 

околиці села на 

вершині пагорба. На 

території городів 

епоха бронзи -  

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.)  

2016 р., 

Ільчишин В. 

до 0,1000 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.03.2017  

№ 34-од   

3 1254 Поселення 

Вікно І 

с. Вікно, 0,5 км на 

південний захід від 

села, на правому 

(західному) березі 

ставка, утвореному 

на потічку, що тече 

через село 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., Бігус 

М. 

2 га 

(200х100 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  



4 1813 Поселення 

Вікно ІІ 

с. Вікно, 4 км на 

північ від околиць 

села 

культура Ґава-

Голігради (ІІІ – 

І тис. до н. е.) 

2011 р., М. 

Строцень, А. 

Загородній, В. 

Ільчишин 

5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

5 2127 Поселення 

Глібів І 

с. Глібів, західні 

околиці села, 

правий високий 

мисоподібний берег 

р. Гнила, між 

селами Глібовим та 

Пізнанкою 

черняхівська 

культура (ІІІ- 

ІV ст. н. е.) 

1989 р., М. 

Ягодинська 

10 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області від 

25.06.1992  

№ 148  

6 2141 Поселення 

Гримайлів ІІІ 

смт Гримайлів, 

південні околиці 

селища, правий 

берег р. Гнила 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1989 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 2140 Поселення 

Гримайлів ІV 

смт Гримайлів, 

південні околиці  

черняхівська 

культура (ІІІ- 

ІV ст. н. е.) 

1989 р., М. 

Ягодинська 

850 м х 350 

м 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області від 

25.06.1992  

№ 148  



8 1516 Поселення 

Гримайлів V 

смт Гримайлів, 

західні околиці 

селища, південно-

східні схили мису, 

утвореного лівим 

берегом ставу 

культура ноа 

(ХІІІ – Х ст. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.);  

пізнє 

середньовіччя 

(XIV – XVI ст.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

200  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

9 1304 Поселення 

Зелене І 

с. Зелене, 0,5 км на 

захід від села, 

правий берег ставу, 

на двох мисах 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. 

до н.е.);  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (кін. 

ІІ- поч. V ст. н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., М. 

Бігус 

2,25 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 1305 Поселення 

Зелене ІІ 

с. Зелене, 0,1 км на 

захід від села, на 

підтрикутному мисі, 

утвореному двома 

струмками, 

північно-східний 

берег ставу 

черняхівська 

культура (кін. 

ІІ- поч. V ст. н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., М. 

Бігус 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



11 2144 Поселення, 

городище 

Калагарівка І 

с. Калагарівка, 

урочище Під Лисою 

або Підгурок 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. 

до н.е.) 

Кінець ХІХ ст., 

обстеж. у 1985 

р. – Б. 

Тимощук, І. 

Русанова, М. 

Ягодинська 

125 м х 100 

м 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

12 2143 Поселення 

Калагарівка ІІ 

с. Калагарівка, 

урочище “Кар’єр” 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. 

до н.е.);  

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI 

тис. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- 

ІV ст. н. е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ 

ст.) 

1985 р., 

С.Пивоваров, 

2006 р. – 

обстеж. М. 

Ягодинська, 

2013 - 

В.Ільчишин, 

А.Загородній  

до 2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 1843 Поселення 

Калагарівка ІІІ 

с. Калагарівка,  

500 м на схід від 

околиць села, 

правий берег  

р. Збруч 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., О. 

Дерех, А. 

Чокан 

близько 0,50 

га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

14 2145 Поселення 

Козина І 

с. Козина, урочище 

Кут 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. 

до н.е.) 

1937 р., 

Сідзінський 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



15 190002-

Н 

Городище-

святилище 

Крутилів І 

с. Крутилів давньоруська 

культура (ІХ-

ХІІІ ст.)  

  1,5х1,0 км Національ

ного 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 26.08.1986  

№ 250, 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

03.09.2009  

№ 928 

16 1063 Поселення 

Крутилів ІІ 

с. Крутилів, 

урочище Бабина 

Долина 

давньоруський 

час (Х-ХІ, ХІІ-

ХІІІ ст.) 

1985 р., 

відкрито 

С.Пивоваро-

вим, 1985-2000 

рр. 

дослідження 

М. Ягодинської 

3,6 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 29.01.1988  

№ 32  

17 2152 Городище 

Крутилів ІІІ 

с. Крутилів, 

урочище Замчище 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІ, ХІІ 

ст.) 

1918 р., Б. 

Януш, 1985-

1989 рр. 

дослідження І. 

Русанової, Б. 

Тимощука, М. 

Ягодинської 

3,96 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 26.08.1986  

№ 250  



18 2151 Поселення 

Крутилів ІV 

с. Крутилів, 

урочище Стадно І 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. 

до н.е.);  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

райковецька 

культура (VІІІ-

ІХ ст.); 

давньоруський 

час (ХІ, ХІІ-

ХІІІ ст.) 

1985 р., І. 

Русанова 

625 м х 375 

м 23,44 га 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

19 2147 Поселення 

Крутилів V 

с. Крутилів, 

урочище Стадно 2 

давньоруський 

час (ХІІ  ст.) 

1987 р., І. 

Русанова 

80 м х 60 м Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

20 2148 Поселення 

Крутилів VІ 

с. Крутилів, 

урочище Біля двох 

джерел 

давньоруський 

час (Х ст.) 

1987 р., О. 

Гаврилюк, 

1987-1988 рр. 

дослідження 

М. Ягодинської 

300 м х 100 

м 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

21 2149 Поселення 

Крутилів VІІ 

с. Крутилів, 

урочище Хаща 

давньоруський 

час (Х – ХІ ст.) 

1987 р., І. 

Русанова 

2,40 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



22 2153 Поселення 

Крутилів ІХ 

с. Крутилів, на 

північ від села, 

правий берег  

р. Збруч 

давньоруський 

час (Х – ХІ ст.) 

Кінець 1980-х 

років, І. 

Русанова, Б. 

Тимощук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 2146 Печерна 

пам’ятка 

“Печера 

пустельника” 

Крутилів Х 

с. Крутилів, 

урочище 

“Звенигород”, на 

території городища–

святилища  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.),  

ХІV-ХV ст.  

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 2164 Поселення 

Монастириха І 

с. Монастириха, 

урочище “Коло 

Будніка”, лівий 

берег струмка Рудка  

культура Ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до 

н. е. ) 

1988 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

25 2165 Курган 

Монастириха ІІ 

с. Монастириха, 

урочище “Турівське 

перехрестя”, на 

південний захід від 

перехрестя доріг 

Недатовано  1988 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



26 1276 Поселення 

Раштівці І 

с. Раштівці, північні 

околиці села, лівий 

берег ставу, за 150 м 

перед дамбою, на 

північно-західному 

схилі мису, І-ІІ-а 

тераси 

західно-

подільська 

група 

скіфського 

часу;  

черняхівська 

культура (кін. 

ІІ- поч. V ст. н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

1,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  

27   Поселення 

Раштівці ІІ 

с. Раштівці, на 

території 

колишнього хутора 

Стінка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. 

до н. е.) 

1913 р. під час 

будівництва 

дороги 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

28 1707 Поселення 

Ставки І 

с. Ставки, західна 

частина села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

північного берега 

ставу 

черняхівська 

культура (кін. 

ІІ- поч. V ст. н. 

е.) 

2009 р., А. 

Чокан 

5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  



29 1258 Поселення 

Товсте І 

с. Товсте, 1 км на 

північ від центру 

села, правий берег 

р. Гнила (ставу), на 

мисоподібному 

південно-східному 

схилі пагорба, 

нижче колгоспу 

черняхівська 

культура (кін. 

ІІ- поч. V ст. н. 

е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Гримайлівська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідн

о до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1871 Церква св. Богородиці 

(мур.) 

с. Буцики 1860 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

2. 1898 Церква Успіння (мур.) с. Вікно 1726 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

3. 1576/1 Ганнозачатіївська церква 

(дер.) 

с. Волиця ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

4. 1576/2 Дзвіниця 

Ганнозачатіївської церкви 

(дер.) 

с. Волиця ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

5. 1884 Церква св. Онуфрія (мур.) с. Глібів 1772 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

6. 1899 Житловий будинок (мур.) смт Гримайлів,  

вул. Лук’янова, 8 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

7. 1892 Церква кам’яна с. Зелене 1766 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

8. 446 Будинок садиби (мур.) с. Козина   місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

9. 1577/1 Церква св. Параскеви (дер.) с. Козина ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

10. 1577/2 Дзвіниця Церкви св. 

Параскеви (дер.)  

с. Козина ХVІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

11. 1875 Церква св. Юрія (мур.) с. Кокошинці 1873 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 



р. № 58 

12. 1872 Церква Покрови (мур.) с. Мала Лука 1780 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

13. 1873 Церква Пресвятої 

Богородиці (мур.) 

с. Малі Бірки 1880 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

14. 1889 Церква Успенія (мур.) с. Раштівці 1884 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

15. 1860 Синагога (мур.) смт Гримайлів ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

16. 1861 Руїни замку (мур.) смт Гримайлів XVII ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

17. 1862 Церква Пресвятої Діви 

Марії (мур.) 

смт Гримайлів 1807 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

18. 1901 Парк смт Гримайлів ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Гримайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 293   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Буцики 1941-1945 

рр 

1967 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 1356   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Вікно 1848 р. відн. 

1990р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

залізний 

хрест 

Висота 

хреста – 

0,8 м, 

постамент 

– 

1,4х0,95х0,

95, площа 

– 0,002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 3142   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Вікно, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

    Надгробок

-цемент, 

хрест-

метал 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

4 155   Могила воїна 

Радянської армії 

Цикіна М. 

с. Вікно, 

кладовище 

1941-1945 

рр 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Висота 

обеліску – 

2 м, площа 

- 0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 156   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вікно, 

центр 

1941-1945 

рр 

1967 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

9 м, стела 

– 5,5х2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 295   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Глібів, 

роздоріжжя 

біля церкви 

1941-1945 

рр 

1968 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 296   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Зелене 1941-1945 

рр 

1967 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

обеліску – 

4,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 164   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Калагарівка 1941-1945 

рр 

1967 р. Скульптор

– 

Гронський 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Стела 5х10 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 173   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Красне 1941-1945 

рр 

1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 172   Пам’ятник 

партизанам-

ковпаківцям 

с. Красне, ліс 

біля дороги 

Сатанів – 

Гримайлів 

1941-1945 

рр 

1966 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

3,5 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



11 3255   Пам’ятний знак 

археологам 

Тимощуку Б.О., 

Русановій І.П., які 

досліджували 

давньоруський 

Збруцький 

культовий центр (Х-

ХІІІ ст.) 

с. Крутилів, 

південні 

околиці 

села, 

урочище 

«Звенигород

» 

1984-1989 

рр. 

 2011 

р. 

  Камінь 

пісковик, 

вапняк, 

чорний 

габро. 

Навколо 

меморіаль

ної дошки 

інкрустац

ія з 

необробл

ених 

кременю 

та 

вапняку 

Пам’ятни

й знак – 

1,5х2,1х2,

0 м, 

меморіаль

на дошка 

– 

1,03х0,53 

м, площа 

– 0,0005 

га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

05.04.2012 

р. № 42 

12 175   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лежанівка 1941-1945 

рр 

1976 р. Скульптор

– Ягода Я. 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

13 300   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мала Лука 1941-1945 

рр 

1967 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

14 178   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Малі Бірки 1941-1945 

рр 

1967 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота – 

3,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



15 181   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Паївка 1941-1945 

рр 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Обеліск – 

4,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 1359   Пам’ятний знак на 

місці загибелі 4-х 

повстанців 

с. Раштівці 20.01.1946 

р. 

      Висота 

скульптур

и – 2 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

17 1086   Пам’ятний знак 

партизанам-

ковпаківцям Подоляко 

В., Подурем’я І. 

с. Раштівці 1943 р. 1985 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

3,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

18 301   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Раштівці 1941-1945 

рр 

1966 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 1,75 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



19 305   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Саджівка, 

біля головної 

дороги зправа 

1941-1945 

рр 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Обеліск – 

3,5х6х1,8 

м, площа – 

0,0150 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

20 1364   Пам’ятний знак на 

відміну панщини 

с. Товсте 1848 р.  1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

21 307   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Товсте 1941-1945 

рр 

1967 р. Скульптор

– Ягода Я. 

Бетон, 

мармурова 

крихта, 

цегла 

Висота 

обеліску – 

11 м, 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

22 159   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

смт 

Гримайлів 

1941-1945 

рр 

1949 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 1,9 м, 

постамент

у – 1,5 м, 

площа - 

0,0200 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



23 1367   Монумент “Загиблим 

за Україну” 

смт 

Гримайлів, 

біля 

автостанції 

  2004 р.   Граніт 2,9х3,1х0,5

5, площа – 

0,0064 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Гримайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 160   Пам’ятник 

польському поету 

Міцкевичу Адаму 

смт 

Гримайлів 

1798-1855 

рр. 

1898 р. Невідомі Камінь-

пісковик 

Висота – 

3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



2 193 

(1678) 

  Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Вікно 1856-1916 

рр. 

1963 р., 

рек. 

1991 р. 

Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 0,75 м, 

постамент 

– 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147, 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

3 1348   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Глібів 1814-1861 

рр. 

1992 р. Скульптор 

– Рудий Б. 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої  

обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 3002   Скульптура Матері 

Божої з Ісусом 

с. Глібів, 

подвір’я 

церкви 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



5 3003   Скульптура св. 

Онуфрія 

с. Глібів, 

подвір’я 

церкви 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р.  № 16 

6 3005   Скульптура Матері 

Божої 

с. Глібів, 

подвір’я 

церкви 

- ХІХ ст.   камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

7 201   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Лежанівка 1814-1861 

рр. 

1962 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 0,5 м, 

постамент 

– 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 204   Пам’ятник 

державному і 

військовому діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану 

с. Раштівці 1595-1657 

рр. 

1954 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 2,2 м, 

постамент 

– 1,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



9 3004   Двостороння 

скульптурна 

композиція: Свята 

Трійця та Матір Божа 

і Матір Божа з Ісусом 

с. Ставки, 

капличка над 

джерелом 

- 1886 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

10 1125   Пам’ятник поету, 

прозаїку, 

фольклористу 

Шашкевичу Маркіяну  

с. Товсте 1811-1843 

рр. 

1911 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Обеліск з 

хрестом – 

3 м, 

постамент 

– 0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

11 1679   Пам’ятник академіку 

Пулюю 

ІвануПавловичу 

смт 

Гримайлів 

1845-1918 

рр. 

1995 р.       Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

12 196   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт 

Гримайлів, 

парк 

1814-1861 

рр. 

1956 р. Скульптор 

– 

Меркулов 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 3,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Гусятинська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 687 Церква св. Онуфрія (мур.) смт Гусятин  

вул. Наливайка, 14 

ХVІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

2. 1855 Житловий будинок (мур.) смт Гусятин  

вул. Незалежності, 14 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

3. 1854 Житловий будинок (мур.) смт Гусятин  

вул. Незалежності, 18 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

4. 1856 Житловий будинок (мур.) смт Гусятин  

вул. Незалежності, 24 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

5. 689 Синагога смт Гусятин  

вул. Пушкіна, 15 

кінець ХVІ-

ХVІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

6. 1902 Руїни замку (мур.) смт Гусятин  

вул. Санаторна 

початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

7. 688/0 Бернардинський 

Монастир 

смт Гусятин  

вул. Суходільська, 3 

1610 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

8. 688/1 Костел (мур.) смт Гусятин  

вул. Суходільська, 3 

1610 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

9. 688/2 Монастирські келії (мур.) смт Гусятин  

вул. Суходільська, 3 

1610 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

10. 1858 Будинок Польського 

народного товариства 

“Сокіл” (мур.) 

смт Гусятин  

вул. Суходільська, 4 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

11. 1859 Український народний 

будинок (мур.) 

смт Гусятин  

вул. Шевченка, 15 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 



12. 1894 Костел (мур.) с. Городниця ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

13. 1897 Церква св. Трійці (мур.) с. Городниця 1772 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

14. 1878 Церква св. Миколая (мур.) с. Личківці 1850 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

15. 1904 Костел (мур.) с. Личківці 1627 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

16. 1905 Палац Кімельмана (мур.) с. Личківці ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

17. 1868 Церква Іоанна 

Хрестителя(мур.) 

с. Постолівка 1844 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

18. 1896 Костел (мур.) с. Постолівка XVIII ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

19. 1885 Церква св. Дмитрія (мур.) с. Самолусківці 1886 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

20. 1895 Костел (мур.) с. Самолусківці ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

21. 1881 Церква (мур.) с. Самолусківці 1886 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

22. 1886 Церква Різдва Христового 

(мур.) 

с. Сидорів 1826 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

23. 1579 Замок (мур.) с. Сидорів ХVІІ ст. національного постанова Ради Міністрів УРСР від 



значення 06.09.1979 р. № 442 

24. 1580 Костел (мур.) с. Сидорів 1730 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

25. 1888 Церква св. Дмитрія (мур.) с. Суходіл 1648 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Гусятинської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1828 Поселення 

Вільхівчик І 

с. Вільхівчик,  

за 300 м на захід від 

перехрестя Гусятин 

- Вільхівчик 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2011 р., М. 

Строцень, А. 

Загородній 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

2 2136 Поселення 

Городниця І 

с. Городниця,  

лівий берег р. 

Гнила, вище 

північної частини  

вул. Курилівка  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.);  

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.); 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

1,6 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



3 2138 Поселення 

Городниця ІІ 

с. Городниця, 

правий берег р. 

Гнила, навпроти 

Городниці І  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

4 2139 Поселення 

Городниця ІІІ 

с. Городниця,  

лівий берег р. 

Гнила, південна 

околиця села  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2137 Поселення 

Городниця ІV 

с. Городниця,  

на території Старої 

Городниці  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 2128 Поселення 

Городниця V  

с. Городниця, 

урочище “Скала”, 

на південний схід 

від г. Богит (Бохит) 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1984 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



7 2129 Могильник 

ґрунтовий з 

трупоспалення

м Городниця VІ   

с. Городниця, 

урочище Богит 

(Бохит), поряд з 

городищем 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1984 р., І. 

Русанова 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

8 2130 Курганна група 

з 2 курганів 

Городниця VІІ 

с. Городниця, 

урочище Богит 

(Бохит), поряд з 

ґрунтовим 

могильником 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1984 р., І. 

Русанова 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

9 2131 Поселення 

Городниця VІІІ 

с. Городниця, 

урочище “Школка”, 

на південь від  

г. Богит (Бохит) 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1984 р., М. 

Філіпчук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 2132 Поселення 

Городниця ІХ 

с. Городниця, на 

південний схід від 

села, поблизу  

р. Збруч, в лісі 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1984 р., М. 

Філіпчук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



11 2133 Курганна група 

- кенотафи  з 2 

курганів 

Городниця Х 

с. Городниця, на 

схід від села, на 

правому березі  

р. Збруч, в лісі біля 

уроч. Дівич-поле 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., О. 

Гаврилюк, І. 

Гавритухін 

висота 40-60 

см, діаметр  

біля 3 м, з 

кільцевими 

ровиками 

шириною 

1,5-2 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

12 2134 Поселення 

Городниця ХІ 

с. Городниця, на 

південь від 

городища Говда, на 

березі р. Збруч 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 2135 Поселення 

Городниця ХІІ 

с. Городниця, 

урочище 

“Березняки”, на 

південь від 

городища 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

240 кв. м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



14 190001-

Н 

Городище-

святилище 

Городниця ХІV 

с. Городниця, в лісі 

в урочищі Богит 

(Бохут), 2,5 км на 

північний схід від 

села 

давньоруська 

культура (ІХ-

ХІІІ ст.)  

ХІХ ст. 1984 

р. Русанова, 

Тимощук 

600х430 м Національ

ного 

значення 

Рішення 

Тернопільського 

облвиконкому 

від 26.08.1986  

№ 250; 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

03.09.2009  

№ 928 

15 1782 Поселення 

Гусятин І 

смт Гусятин, вул. 

Тернопільська, 5, 

східні околиці 

селища, високий 

правий берег  

р. Збруч 

трипільська 

культура (ІV – 

ІІІ тис. до н.е.); 

культура Ґава-

Голігради (ХІ – 

VІІІ ст. до н.е.)  

2010 р., А. 

Загородній 

0,80 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36   

16 1982 Курган Гусятин 

ІІ 

смт Гусятин, 

західна частина 

селища, біля 

новозбудованої 

церкви 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2013 р. 

В.Ільчишин 

діаметр 50 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та національнос-

тей обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од  



17 1248 Поселення 

Кривеньке І 

с. Кривеньке, 

західні околиці 

села, над кар’єром, 

правий берег 

струмка нижче 

дамби 

епоха бронзи 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин, 

2019 р., 

інвентаризаці

я 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий 

0,25 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

18 1249 Поселення 

Кривеньке ІІ 

с. Кривеньке, 1 км 

на захід від села, 

правий берег ставка 

перед дамбою, пн.-

сх. схил пагорба, на 

пасовищі  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин, 

2019 р., 

інвентаризаці

я 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

19 1250 Поселення 

Кривеньке ІІІ 

с. Кривеньке, 1 км 

на Зх від села, лівий 

берег ставка перед 

дамбою, південний 

схил пагорба, на 

пасовищі 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин, 

2019 р., 

інвентаризаці

я 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий 

3,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

20 2160 Поселення 

Личківці І 

с. Личківці, правий 

берег р. Гнила, в 

районі кар’єру   

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



21 2162 Поселення 

Личківці ІІ 

с. Личківці, лівий 

берег р. Тайна, на 

захід від села  

Західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

22 2163 Поселення 

Личківці ІІІ 

с. Личківці, лівий 

берег р. Тайна, на 

північний захід від 

кар’єру   

липицька 

культура ( І– 

поч. ІІІ ст. н. е.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 2161 Поселення 

Личківці ІV 

с. Личківці, правий 

берег р. Гнила, на 

околиці села  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

1,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 2154 Поселення, 

курган з 

хрестом 

Личківці V  

с. Личківці, 

урочище Дівич 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1877 р., А. 

Кіркор, 1984 

р. обстежен-

ня М. 

Ягодинської 

50 га, курган: 

висота 2м, 

діаметр – до 

25 м 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



25 2167 Городище-

святилище 

Постолівка І 

с. Постолівка, 

урочище Говда 

давньоруський 

час (ХІ, ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

1988 р., І. 

Русанова 

0,08 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

26 2168 Поселення 

Постолівка ІІ 

с. Постолівка, 

урочище Говда 

давньоруський 

час (ХІ, ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

1988 р., О. 

Гаврилюк, І. 

Гавритухін 

4,50 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

27 2169 Поселення 

Постолівка ІІІ 

с. Постолівка, 

урочище “Говда”, 

навпроти 

Постолівки ІІ через 

яр 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162, Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

28 2166 Поселення 

Постолівка IV 

с. Постолівка, на 

північний схід від 

давньоруського 

городища, правий 

берег р. Збруч 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1988 р., І 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



29 1490 Поселення 

Постолівка V 

с. Постолівка, 2 км 

на захід від села, 

північно-східний 

схил правого берега 

ставу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

30 4350-Тр Поселення 

Постолівка VІ 

с. Постолівка, 

східна околиця села 

ІІ-V ст.   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

23.01.2012  

№ 51 

31 1886 Поселення 

Самолусківці І 

с. Самолусківці, 

західні околиці 

села, на високому 

правому березі  

р. Тайна 

ранньозалізний 

час (І тис. до 

н.е.) 

2012 р., 

О.Дерех, 

С.Грабовий 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  



32 1497 Поселення 

Сидорів І 

с. Сидорів, 1,5 км на 

північний схід від 

північних околиць 

села, справа від 

автодороги Гусятин 

- Пробіжна 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.); 

райковецька 

культура (VIII – 

IX ст.) 

2007 р., 

О.Дерех 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

33 1823 Поселення 

Сидорів ІІ 

с. Сидорів, 4,5 км на 

захід від крайніх 

околиць села, 

обидва береги 

новел. ставу 

ранньозалізний 

час (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., О. 

Дерех 

близько 0,8 

га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

34 2035 Поселення 

Сидорів ІІІ 

с. Сидорів,   

північна частина 

села на мисі із 

південною 

експозицією 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р., 

О.Дерех 

приблизно 

5,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015  

№ 61-од 



35 2089 Поселення 

Сидорів ІV 

с. Сидорів,   на 

території камяного 

карєру, південні 

околиці села, пагорб 

між річками Збруч 

(правий берег) та 

Суходіл (лівий 

берег)  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

2017, 

Т.Я.Василик 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

12.10.2017  

№ 124-од  

36 1758 Поселення 

Суходіл І 

с. Суходіл, 2 км на 

північний схід від 

села, високий 

правий берег  

р. Збруч 

трипільська 

культура (ІV – 

ІІІ тис. до н.е.) 

1940 р., П.Є. 

Борисковсь-

кий, 2009 р. 

обстежив 

С.Т. 

Грабовий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162; Наказ 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36 

37 2155 Поселення 

Трибухівці І 

с. Личківці, на 

території 

колишнього села 

Трибухівці, 

південний берег 

струмка – притоки 

р. Гнила  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



38 2157 Поселення 

Трибухівці ІІ 

с. Личківці, лівий 

берег р. Гнила, біля 

церкви  

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

39 2158 Поселення 

Трибухівці ІІІ 

с. Личківці, лівий 

берег р. Тайна, на 

південь від 

колишнього села 

Трибухівці 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

1,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

40 2156 Поселення 

Трибухівці ІV 

с. Личківці, лівий 

берег р. Тайна, на 

південний схід від 

села  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V ст. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

16 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



41 2159 Поселення 

Трибухівці V  

с. Личківці 

(Трибухівці), на 

південний схід від 

села, правий берег 

р. Збруч  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

культура 

Поянешти-

Лукашівка 

(початок ІІ – до 

другої половини 

І ст. до н. е); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1988 р., І. 

Гавритухін 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Гусятинської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 157   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вільхівчик 1941-1945 

рр 

1966 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Висота 

обеліску – 

3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 158   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Городниця 1941-1945 

рр 

1965 р. Скульптор

– 

Монастир

иський В. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,1 м, 

постамент

у – 2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 931   Пам'ятний знак 

(таблиця) селянам, 

розстріляним у 1943 р. 

німецькими 

фашистами 

с. Городниця 1943 р. 1975 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Мармур 0,56х0,44 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 



4 1358   Пам’ятний знак на 

честь скасування  

панщини 

с. Личківці 1848 р.  1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 1122   Пам’ятник учаснику 

польського повстання 

Заборовському Міхалу  

с. Личківці 1 812р. 1832 р. Невідомі Камінь-

пісковик 

Обеліск – 

2,4 м, 

постамент 

– 1,95 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

6 177   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Личківці 

(Трибухівці), 

на березі 

річки 

1941-1945 

рр 

1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота – 

11 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

7 176   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Личківці 

(центр) 

1941-1945 

рр 

1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота – 

6,1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



8 1083   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Личківці, 

вул. Садки, 

неподалік 

колишньої 

ферми 

1944 р. 1985 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

скульптур

и – 1,5 м, 

постамент

у – 2,25 м, 

площа - 

0,0064 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

9 183   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Постолівка 1941-1945 

рр 

1966 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

4,5 м, 

стела – 

4,5х1,2 м, 

площа – 

0,0550 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 1360   Скульптура Матері 

Божої з Ісусом на 

руках 

с. 

Самолусківці 

  2003 р.     Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент 

– 0,85х3х3 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 1001   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Самолусківці 

1941-1945 

рр 

1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

цегла, скло 

Висота 

обеліску – 

3,85 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



12 1124   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Сидорів 1848 р. 1898 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

хрест – 

метал 

Висота 

хреста – 

1,15 м, 

постамент 

– 

0,18х0,5х0,

5, обеліск 

– 

0,4х0,2х0,2

, площа – 

0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

13 184   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сидорів 1941-1945 

рр 

1968 р. Художник 

Козловськ

ий В. 

(Гримайлів

) 

Бетон Висота 

обеліску – 

5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

14 187   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Суходіл, 

центр 

1941-1945 

рр 

1967 р.   Бетон Висота 

обеліску – 

6,1 м, 

стела – 2х3 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

15 1087   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шидлівці 1941-1945 

рр 

1986 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

цегла 

Обеліск – 

4,6 м, 

постамент 

– 1,4 м, 

площа – 

0,0625 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 



16 163   Меморіал Слави 

воїнів Радянської 

армії і братська 

могила 

смт Гусятин 1941-1945 

рр 

1985 р. архітектор 

–  

Комуниць

кий І. 

Бетон, 

граніт, 

метал 

Загальна 

висота – 

3,5 м., 

довжина – 

35 м, 

площа - 

0,8000 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

17 3141   Залишки єврейського 

кладовища 

смт Гусятин, 

вул. 

Тернопільськ

а, 4(в дворі) 

      Три 

кам’яні 

мацеви під 

накриттям 

огорожені 

металевим 

парканом 

площа – 

0,0022 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

18 161   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

смт Гусятин, 

р. Збруч, 

правий берег 

1939 р. 1966 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,9 м, 

площа - 

0,0012 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

19 1369   Пам’ятний знак 

воїнам-афганцям 

смт Гусятин, 

сквер 

1979 –1989 2002 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



20 292   Пам’ятник першим 

механізаторам трактор 

„Універсал-2” 

смт Гусятин, 

х. Кринички 

40-50 рр. 

ХХ ст. 

1969 р. Владимирс

ький 

тракторни

й завод 

Метал, 

бетон, 

цегла 

Трактор 

„Універсал

”, висота 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

21 1370   Монумент 

Незалежності 

смт Гусятин, 

центр 

  2001 р. Засл. 

архітектор 

та 

художник 

України 

М.Обезюк 

  Висота 

восьмигра

нної 

колони -  8 

м, 

скульптур

и ангела – 

2,5 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

22 896   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Коцюбинчики 

1941-1945 

рр. 

1981 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

23 814   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кривеньке 1941-1945 

рр. 

1969 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Гусятинської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1676   Пам’ятник 

письменнику, 

літературознавцю, 

громадському діячу 

Лукіяновичу Денису 

с. Городниця 1873 – 

1965 рр. 

1993 р. Скульптор 

- 

Мулярчук 

І. 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14 

2 1121   Пам'ятник жертвам 

епідемії холери 

с. Личківці 30-40 роки 

ХІХ ст. 

30-40 

роки 

ХІХ ст. 

      Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

3 1697   Пам’ятник ватажку 

козацького повстання 

Наливайку Северину 

смт Гусятин - 1992 р. Скульптор 

– 

Сікорськи

й К., 

архітектор 

– 

Калашник 

С. 

  площа – 

0,0286 га  

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14 



4 1680   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт Гусятин 1814-1861 

рр. 

1993 р. Скульптор 

– Обезюк 

М. 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

5 3057   Пам'ятний знак св. 

Флоріану 

с. 

Коцюбинчики

, центр 

- 1654 р.   Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 5 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (науки та техніки) 

Гусятинської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№п/

п 

№ 

пам’ятки 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з 

чим пов’язана 

Адреса Дата події, 

у зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

відкр

иття 

чи 

вияв

ленн

я 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовлен

ня 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Рішення про взяття 

під охорону 

1 4344-Тр Млин водяний 

(діючий) 

с. Трибухівці, центр поч. ХХ 

ст. 

технологіч

не 

обладненн

я завезене 

з Дрездена 

(Німеччин

а) в 1912 р. 

2007  Камінь, 

мурований, 

 Місцева Наказ Міністерства 

культури і туризму 

України   

від 05.04.2011 р.  

№ 207/0/16-11 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Заводська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідн

о до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 403 Костел Матері Божої 

Ченстоховської (мур.) 

с. Залісся 1905 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Заводської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1800 Поселення 

Залісся І 

с. Залісся, 2 км на 

південь від околиць 

села, урочище 

«Рудка», лівий і 

правий береги  

р. Млинка 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.); 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2010 р., Р. 

Миська 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  

2 1803 Поселення 

Залісся ІІ 

с. Залісся, північно-

західні околиці 

села, вул. Ясна, 

правий берег  

р. Млинка, 

південніше 

колгоспного двору 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.);  

комарівська 

культура (XVI – 

XII ст. до н. е.); 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2010 р., Р. 

Миська 

0,50 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  



3 1879 Поселення 

Залісся ІІІ 

с. Залісся, східна 

частина села, між 

залізничною колією 

та польовою 

дорогою 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.); 

комарівська 

культура (XVI – 

XII ст. до н. е.); 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2012 р., 

А.Загородній

, А.Чокан 

1,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  

4 2002 Поселення 

Угринь І 

с. Угринь, західні 

околиці села, на 

високому правому 

березі р. Серет. 

Поселення перерізає 

об’їзна дорога 

Чорткова 

трипільська к-ра 

(V-ІV тис. до 

н.е.); 

голіградська к-

ра (ХІІ-VІІІ ст. 

до н.е); 

давньоруський 

час, ХІІ-ХІІІ ст. 

2011 р. 

В.Добрянськ

ий, 

обстежили у 

2013 р. 

М.Ягодинськ

а та 

В.Ільчишин  

5,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од 

5 1479 Курган 

Швайківці І 

с. Швайківці, 1,5 км 

на схід від 

південно-східних 

околиць села, між 

дорогою на  

с. Пробіжна та ЛЕП 

Західно- 

подільська група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

2007 р., В. 

Ільчишин, 

розкопки – 

2007 р., 

М.Бандрівсь-

кий 

Діаметр – 20 

м, висота – 2 

м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



6 1850 Поселення 

Швайківці ІІ 

с. Швайківці, 

південні околиці 

села, пологі схили 

правого берега  

р. Нічлавка 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.), 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис. до 

н.е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2011 р., О. 

Дерех, А. 

Загородній 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

7 1417 Поселення 

Шманьківці І 

с. Шманьківці, на 

північний схід від 

села, на північному 

схилі гострого мису, 

порослого ліском, 

утвореного лівим 

берегом ставку 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.),  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р. О. 

Дерех, А. 

Буда, В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

8 1418 Поселення 

Шманьківці ІІ 

с. Шманьківці, 

північні околиці 

села, на південно-

східному схилі 

гострого мису, 

утвореного правим 

берегом ставку 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2006 р. О. 

Дерех, А. 

Буда, В. 

Ільчишин 

4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



9 2088 Замчище  

Шманьківці ІІІ 

с. Шманьківці, 

східні околиці села, 

північніше  

вул. Підзамкової, 

між річкою Стара 

Нічлавка лівий 

берег) та  

вул. Підзамковою, 

біля каплички св. 

Миколая,  

уроч. Замкова гора 

ХV-ХVІІ ст. М.Огороднік 2,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

12.10.2017  

№ 124-од  

10 1870 Поселення 

Шманьківчики 

І 

с. Шманьківчики, 

вул. Шевченка. В 

північно-західних 

околицях села, по 

правому березі 

струмка. 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.); 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2012 р., 

А.Загородній

А.Чокан 

не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 2 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Заводської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 810   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Залісся 1941-1945 

рр. 

1976 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 4 м, 

постамент

у –2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

2 869   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Угринь 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

3 620   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шманьківці 1941-1945 

рр. 

1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



4 821   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Шманьківчик

и 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Заводської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 2986   Пам’ятник 

театральному критику, 

січовому стрільцю 

Чарнецькому Степану 

с. 

Шманьківці,  

N 48° 59.502' 

E  25° 55.232' 

21.01.1881

-

02.10.1944 

26.05.19

91 р. 

      Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Заліщицька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 120/0 Комплекс костелу св. 

Станіслава (мур.) 

м. Заліщики  

вул. Гайворонська, 18 

1763 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

05.12.1986 р. № 343 

2. 120/1 Костел св. Станіслава 

(мур.) 

м. Заліщики  

вул. Гайворонська, 18 

1763 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

05.12.1986 р. № 343 

3. 120/2 Монастир(мур.) м. Заліщики  

вул. Гайворонська, 18 

1763 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

05.12.1986 р. № 343 

4. 120/3 Дзвіниця костелу св. 

Станіслава (мур.) 

м. Заліщики  

вул. Гайворонська, 18 

1763 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

05.12.1986 р. № 343 

5. 45 Житловий будинок (мур.) м. Заліщики  

вул. Крушельницької, 

40 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

6. 43 Гімназія (мур.) м. Заліщики  

вул. Маковея, 2 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

7. 122 Житловий будинок (мур.) м. Заліщики  

вул. Ольжича, 5 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

05.12.1986 р. № 343 

8. 121 Митниця (мур.) м. Заліщики  

вул. С. Бандери, 2 

початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

05.12.1986 р. № 343 

9. 42 Палац барона Бруністе 

(мур.) 

м. Заліщики  

вул. С. Бандери, 5 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

10. 44 Адміністративний 

будинок(мур.) 

м. Заліщики  

вул. Стефаника, 4 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

11. 485 Церква св. Михаїла (мур.) с. Бедриківці 1823 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

12. 486 Каплиця (на цвинтарі) 

(мур.) 

с. Бедриківці ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

13. 487/1 Церква Іоанна Богослова 

(дер.) 

с. Блищанка 1869 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

14. 487/2 Дзвіниця церкви Іоанна с. Блищанка початок місцевого рішення Тернопільського ОВК від 



Богослова (мур.) ХХ ст. значення 31.03.1992 р. № 30 

15. 488 Костел(мур.) с. Блищанка 1934 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

16. 505 Церква Усікновення голови 

Іоанна Хрестителя (мур.) 

с. Вигода 1926 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

17. 543/1 Церква Покрова (мур.) с. Виноградне 1892 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

18. 543/2 Дзвіниця церкви Покрови 

(мур.) 

с. Виноградне кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

19. 498/1 Церква Успення (мур.) с. Винятинці 1826 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

20. 498/2 Дзвіниця церкви Успення 

(мур.) 

с. Винятинці XVIII- 

XIX ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

21. 499 Костел(мур.) с. Винятинці 1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

22. 500 Каплиця Положення 

Ризи(мур.) 

с. Винятинці 1896 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

23. 501 Кальварія (мур.) с. Винятинці 1927 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

24. 502 Каплиця в скелі під 

горою(мур.) 

с. Винятинці початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

25. 504 Церква св. Михаїла (мур.) с. Голігради 1849 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

26. 541 Палац Борковського(мур.) с. Городок початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

27. 542 Церква св. Михаїла (мур.) с. Городок 1799 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

28. 510 Церква Успення (мур.) с. Дзвиняч 1791 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

29. 511 Каплиця (мур.) с. Дзвиняч 1908 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

30. 515 Церква Ісуса Христа (мур.) с. Добрівляни 1942 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

31. 512/1 Церква Різдва Христового с. Дуплиська 1896 р. місцевого рішення Тернопільського ОВК від 



(мур.) значення 31.03.1992 р. № 30 

32. 512/2 Дзвіниця церкви (дер.) с. Дуплиська XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

33. 513 Каплиця (мур.) с. Дуплиська 1870 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

34. 514 Костел (мур.) с. Дуплиська 1869 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

35. 545 Каплиця (мур.) с. Зозулинці 1892 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

36. 546 Панська садиба (мур.) с. Зозулинці початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

37. 547 Винний льох (мур.) с. Зозулинці початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

38. 548/1 Винний льох (мур.) с. Зозулинці початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

39. 548/2 Винокурня (мур.) с. Зозулинці початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

40. 544 Церква Успення (мур.) с. Зозулиці 1910 місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

41. 1581 Церква св. Георгія (мур.) с. Касперівці ХVІІ ст. Н Постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

42. 540/1 Церква св. Дмитрія (дер.) с. Кулаківці 1862 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

43. 540/2 Дзвіниця церкви св. 

Дмитрія (мур.) 

с. Кулаківці ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

44. 538 Церква (мур.) с. Малинівка Вигода 1927 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

45. 491 Церква Перенесення мощей 

св. Миколая (мур.) 

с. Синьків 1883 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

46. 492 Церква Різдва Христового 

(дер.)  

с. Синьків XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

47. 493 Каплиця Трійці (мур.) с. Синьків 1904 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

48. 525 Церква Благовіщення (мур.) с. Торське 1843 р. місцевого рішення Тернопільського ОВК від 



значення 31.03.1992 р. № 30 

49. 527 Церква Успення (мур.) с. Угриківці 1769 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

50. 528 Двір Кімельманів (мур.) с. Угриківці XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

51. 539/1 Церква св. Михаїла (мур.) с. Щитівці 1776 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

52. 539/2 Дзвіниця церкви св. 

Михаїла (мур.) 

с. Щитівці 1776 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

53. 526 Церква Різдва 

Христового(мур.) 

с. Якубівка 1824 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Заліщицької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2183 Поселення 

Бедриківці І  

с. Бедриківці, 

урочище 

Марцелівка  

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

1880-і роки Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

2 2181 Поселення 

Бедриківці II 

с. Бедриківці, 

урочище Пільце, 

зліва до ферми 

західноподільська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – V  

ст. до н. е.) 

1970-і рр., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



3 2182 Поселення 

Бедриківці III 

с. Бедриківці, 

урочище Лучка, на 

горбі, від дороги 

зліва під лісом, над 

джерелом 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.), 

західноподільська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – V 

ст. до н. е.), 

давньоруський час 

(Х – ХІІІ ст.) 

1983 р., В. 

Добрянськи

й 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

4 2184 Могильник 

підплитовий 

Бедриківці ІV 

с. Бедриківці, 

урочище Лучка, на 

горбі, від дороги 

зліва під лісом, в 

підніжжі, правий 

берег струмка 

давньоруський час 

(Х – ХІІІ ст.) 

Ю.Малєєв, 

розкопки 1 

поховання у 

1984 р. 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

5 220 Могильник 

ґрунтовий, 

підплитовий 

Бедриківці V  

с. Бедриківці, 

урочище Корчунок, 

на 

неприватизованих 

городах 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1899 р., Й. 

Шомбаті, 

1976 р. 

обстежив О. 

Ситник 

1,70 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

6 2180 Поселення 

Бедриківці VІ  

с. Бедриківці, 

урочище Могилки, 

південно-західні 

околиці села, в 

сторону  

с. Добрівляни 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1983 р., 

В.Добрянсь-

кий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



7 2187 Поселення 

Блищанка І 

с. Блищанка, 

урочище Рудка 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1971 р., 

експедиція 

КДУ 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

8 2186 Поселення 

Блищанка ІІ 

с. Блищанка, 

урочище Горби 

(Ярмівка, або Над 

Гнилою), на мисі, 

утвореному лівим 

берегом потічка 

Ярмівка і правим 

берегом струмка 

Гнила, за 0,5 м на 

південний схід від 

села, розміщене на 

3-х мисоподібних 

схилах першої 

надзаплавної 

тераси лівого 

берега струмка 

Ярмівка, висотою 

8-20 м над рівнем 

заплави  

культура лінійно-

стрічкової кераміки 

(друга половина V 

– початок IV тис. 

до н. е.), 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

(етап В – 

заліщицька група; 

етап С – 

кошиловецька 

група), 

голіградська (ХІ-

VІІ ст. до н. е.),  

липицька ( І– поч. 

ІІІ ст. н. е.), 

черняхівська (ІІІ–

ІV ст.), 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1965 р., О. 

С. Тур, 

невеликі 

розкопки 

Ю.Малєєва, 

у 1989 р. 

розкопки 

Середньодні

стровської 

експедиції 

Інституту 

суспільних 

наук АН 

УРСР, 

В.Конопля 

2 - 3 га (до 

50 га) 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



9 2190 Могильник 

Блищанка ІІІ 

с. Блищанка, 

урочище Горби, яке 

лежить в долині р. 

Ярмівка 

черняхівська 

культура (кін. ІІІ- 

поч. ІV ст. н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 2188 Поселення 

Блищанка ІV   

с. Блищанка,  

біля лісу Турин, на 

орному полі, 

урочище Коло 

Адамка 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н. е.) 

1992 р., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 2075 Курганна 

група із трьох 

курганів 

Вигода І 

с. Вигода,  

1 км на південь від 

села на вододільній 

частині пагорба. В 

урочищі „Могила” 

епоха бронзи -  

ранньозалізний вік 

(ІІ-І тис. до н.е.); 

2016 р., 

Ільчишин В. 

не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од 

12 2192 Поселення 

Виноградне І 

с. Виноградове,  

на високому 

скелистому лівому 

березі Дністра, за 2 

км вниз по течії від 

села, під каплицею  

один шар – до 

голіградської 

культури (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.),  

інші – не датовано 

1970 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



13 218 Стоянка, 

поселення 

Голігради І  

с. Голігради, 

урочище Вигошів, 

приватизовані паї 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому); 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV ст. 

н. е.), 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1920-ті роки, 

Ю. 

Полянський, 

1976 р. – 

обстежив О. 

Ситник 

16 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147, Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

14 2197 Стоянка 

Голігради ІІ 

с. Голігради 

урочище Поле 

Голятин 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому) 

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

15 2199 Стоянка 

Голігради ІІІ 

с. Голігради 

урочище 

Богородиця, лівий 

берег р. Серет 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому) 

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

16 213 Могильник 

ґрунтовий, 

підплитовий 

Городок І 

с. Городок , 

урочище Печенія, 

пасовище 

давньоруський час 

(Х – ХІІІ ст.) 

1878 р., А. 

Кіркор, 1976 

р. – 

обстежив О. 

Ситник 

0,80 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



17 212 Могильник 

ґрунтовий, 

підплитовий 

Городок ІІ 

с. Городок , 

урочище На 

Вигоні, територія 

села 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1890 р., Г. 

Оссовський 

7,20 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

18 1238 Поселення 

Городок ІІІ 

с. Городок, 

урочище Печенія 

чи Гуркало, 

пасовище 

трипільська 

культура (ІV-ІІІ 

тис. до н.е.), 

голіградська 

культура(ХІ-VІІ ст. 

до н. е.) 

1890 р., Г. 

Оссовський, 

1967 р., 

Західноподі-

льська 

експедиція 

ІСН АН 

УРСР 

(голіградсь-

ка) 

0,09 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

19 2202 Поселення 

Городок ІV  

с. Городок  

на березі р. Серет 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

Початок 30-

х років ХХ 

ст. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

20 2203 Поселення 

Городок V  

с. Городок  

урочище Кут 

(Добридень) 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



21 2204 Курганна 

група (4 

кургани) 

Городок VІ 

с. Городок,  

урочище Растова 

західноподільська 

група скіфського 

часу (ІІ  пол. VІІ – 

V ст. до н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

22 2205 Поселення 

Городок VІІ 

с. Городок,  

південні околиці 

села, урочище 

Кирнички 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV ст. 

н. е.) 

1990 р., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 1236 Печерна 

пам'ятка 

Городок VІІІ 

с. Городок,  

печера Кернички 

на правому березі  

р. Дністер 

пізнє середньовіччя 

(ХІV-ХV ст.) 

2000 р., 

Археологічн

а група 

екологічної 

експедиції 

“Дністер” 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



24 2206 Поселення 

Дзвиняч І 

с. Дзвиняч, 

південно-східні 

околиці села, лівий 

берег потічка, 

город М. 

Пастиркевича 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст.),  

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1998 р., 

В.Олійник, 

локалізація 

2011 р. 

Подільська 

археологія   

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

25 2209 Поселення 

Дунів І 

с. Дунів,   

урочище Корніш 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.)- 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV ст. 

н. е.); 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

Обстежив В. 

Олійник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

26 2210 Поселення 

Дунів ІІ 

с. Дунів,  

на плато лівого 

берега р. Серет, на 

мисі між лівим 

берегом струмка і 

яром 

пізня бронза 

(культура ноа (ХІІІ-

ХІІ ст. до н. е. ),  

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.) , 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1978 р., 

Дністровськ

а експедиція 

київського 

держуніверс

итету – 

Ю.М.Малєєв 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



27 2213 Могильник 

курганний 

Дуплиська І 

с. Дуплиська, 

урочище Могилки 

західноподільська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – V 

(можливо ІV) ст. до 

н. е.) 

1883, 

А.Кіркор 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

28 2211 Поселення 

Дуплиська ІІ 

с. Дуплиська,  

мис 2-ї 

надзаплавної 

тераси лівого 

берега р. Тупи, 

урочище Спас, 

центр села 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1967  р., 

Ю.Малєєв 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

29 2212 Поселення 

Дуплиська ІІІ 

с. Дуплиська,  

центр села, 

північніше церкви, 

правий берег р. 

Тупа 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1997 р., 

В.Олійник 

4,8 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

30   Поселення 

Заліщики ІІ 

м. Заліщики,  

територія 

цегельного заводу, 

на пагорбі. У 

східної частині 

міста, лівий берег  

р. Дністер, на 

північний схід від 

залізничної станції 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

1880 р. 

Г.Оссовсь-

кий, 1928 р. 

О.Ольжич, 

1930 р. Т. 

Сулімірсь-

кий, Ю. 

Журовський 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



31 2216 Поселення 

Заліщики ІІІ 

м. Заліщики, 

урочище Ущилівка 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.), 

липицька, празька 

культури (VІ-VІІ 

ст.);  

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1970 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

32 214 Могильник 

курганний (45 

курганів, 6 - 

розкопані) 

Зелений Гай І 

с. Зелений Гай, 

урочище Іванів 

Город (ліс 

Пожарниця) 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1909 р., К. 

Гадачек; 

1976 р. – 

обстежив О. 

Ситник 

4,20 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

33 2220 Могильник 

Зелений Гай ІІ 

с. Зелений Гай,  

на лівому березі 

Дністра навпроти 

городища на 

протилежному 

березі в  

с. Городниця 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1877, 1880, 

1882 рр., 

досліджува-

ли І. Копер-

ницький та 

В.Пшебисла

вський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

34 2217 Поселення 

Зелений Гай ІІІ 

с. Зелений Гай, 

центр села 

ранній залізний вік 

(І тис. до н. е.),  

липицька 

культура(І-поч. ІІІ 

ст. н. е.), празька 

культура (VІ-VІІ 

ст.)  

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



35 2218 Поселення 

Зелений Гай ІV  

с. Зелений Гай, 

урочище 

Блашківці, паї, акти 

на руках 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

1990 р., В. 

Олійник 

7 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

36 2219 Поселення 

Зелений Гай V 

с. Зелений Гай, 

урочище Соколів, 

західні околиці 

села, між лісами, на 

лівому високому 

березі Дністра 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1996 р., 

В.Олійник 

32 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

37 2221 Печерна 

пам’ятка 

Зелений Гай VІ 

с. Зелений Гай, 

урочище Печера 

Татарка 

пізнє 

середньовіччя, 

(ХVІІ – ХVІІІ ст.) 

1997 – 1998 

рр., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

38 1818 Поселення 

Зелений Гай 

VІІ 

с. Зелений Гай, 

західні околиці 

села, на 

привершинній 

частині пагорба 

культура Ґава-

Голігради (ХІ – VII 

ст. до н. е.), 

липицька культура 

(І – ІІІ ст.), 

ранньослов'янський 

час 

2011 р., О. 

Дерех, В. 

Черкас 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  



39 2222 Стоянка 

Зозулинці І 

с. Зозулинці,  

3-я надзаплавна 

тераса лівого 

берега Дністра 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому) 

20-і роки ХХ 

ст. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

40 2223 Поселення  

Зозулинці ІІ 

с. Зозулинці, 

урочище Коло 

шанців, біля 

потічка Ліщина, на 

орному полі 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н. е.), 

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1992 р., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

41 1320 Могильник 

підплитовий 

Зозулинці ІІІ 

с. Зозулинці, 

урочище “Над 

Гнилою”, на 

підвищеній ділянці 

плато  

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1981 р., Ю. 

Малєєв 

розкопав 

одне 

поховання 

Площа 

невизначена 

кістяк 

дорослого 

західної 

орієнтації 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16 



42 4442-Тр Поселення 

Зозулинці ІV 

с. Зозулинці, в 

північно-східних 

околицях села на 

високому лівому 

березі р. Дністер 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.); 

комарівська 

культура (XV – XII 

ст. до н. е.); 

культура Ноа (ХІІІ-

ХІІ ст. до н. е. ); 

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.); 

давньоруський час 

(ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р., 

В.Ільчишин, 

М.Бігус 

9,0439  га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325 

43 4470-Тр Могильник 

курганний 

Зозулинці V 

с. Зозулинці, 

північно-східні 

околиці села, на 

рівнинному плато 

західноподільська 

група 

ранньозалізного 

віку (VІІІ-VІІ ст. до 

н.е.) 

1989 р. 

Ю.Малєєв 

4 кургани d 

до 45 м та h 

до 2 м 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325 

44 2224 Поселення 

Іване-Золоте І 

с.  Іване-Золоте, 

урочище Сивушка 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.) 

1930 р. Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



45 2226 Поселення 

Іване-Золоте ІІ 

с.  Іване-Золоте, 

урочище 

Верхнячки 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

Олійник В.І. Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

46 2227 Поселення 

Іване-Золоте 

ІІІ 

с.  Іване-Золоте, 

урочище Над 

Жолобом 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

Олійник В.І. Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

47 2225 Поселення 

Іване-Золоте 

ІV 

с. Іване-Золоте, 

урочище Говди 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

Олійник В.І. Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

48 2237 Стоянка 

Касперівці І 

с. Касперівці, 

урочище 

Мандаторія 

середній палеоліт 

(150-40 тис. років 

тому);  

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому) 

1920-ті роки, 

Ю. 

Полянський 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



49 2239 Стоянка 

Касперівці ІІ 

с. Касперівці, на 

лівому березі  

р. Серет, біля 

школи 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому) 

20-і роки ХХ 

ст. 

1988 р. О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

50 2238 Стоянка 

Касперівці ІV  

с. Касперівці, 

урочище Хом 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

51 2235 Стоянка 

Касперівці VІ 

с. Касперівці, на 

північний захід від 

села на правому 

березі р. Серет, в 

яру, за польовою 

дорогою на  

Лисичники 

середній палеоліт 

(150-40 тис. років 

тому) 

1982 р. 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



52 2236 Стоянка 

Касперівці VІІ  

с. Касперівці, 2-а 

над заплавна тераса 

правого берега  

р. Тупа, на 

південний схід від  

с. Бедриківці,  

ур. Жиравка 

(Перейма), за 3 км 

на північний захід 

від села. 

Приурочена до 

високої (п'ятої ?) 

тераси Дністра, 

вкритої алювієм 

середній палеоліт 

(150-40 тис. років 

тому), мезоліт 

(кінець ІХ-VI тис. 

до н. е.) 

1982 р.,  

В.Олійник і 

В.Добрянсь-

кий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

53 2228 Поселення 

Касперівці VІІІ 

с. Касперівці, 

урочище Поле біля 

ГЕС 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н. е.) 

1928 р., О. 

Кандиба 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

54 2232 Поселення 

Касперівці ІХ 

с. Касперівці, над  

р. Серет, в районі 

будівництва ГЕЧ і 

в урочище 

Мандаторія  

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1967 р., 

Тернопільсь

кий 

краєзнавчий 

музей 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.10.2005  

№ 112 



55 2233 Поселення 

Касперівці Х 

с. Касперівці, в 

центрі села, правий 

берег р. Серет, на 

підвищенні в 

заплаві річки, біля 

кладовища 

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.)  

1969 р., 

Б.Тимощук, 

О.Тур 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

56 2229 Поселення 

Касперівці ХІ 

с. Касперівці, 

південна околиця 

села, на орному 

полі південніше 

кам’яного кар’єру і 

шосе 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н. е.) 

1990 р., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

57 2230 Поселення 

Касперівці ХІІ 

с.  Касперівці, 

урочище Під 

Роставою, на 

орному полі під 

лісом 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н. е.) 

1990 р., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

58 2231 Поселення 

Касперівці ХІІІ 

с.  Касперівці, 

урочище Гнила, на 

плато лівого 

високого берега  

р. Тупи 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н. е.) 

1991., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



59 2234 Поселення 

Касперівці ХІV   

с. Касперівці, 

урочище Містечок, 

лівий берег Серету 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1990 р., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

60 1319 Поселення 

Касперівці ХV  

с. Касперівці, лівий 

берег р. Серет, на 

спортивній 

площадці середньої 

школи 

липицька культура 

(І – ІІІ ст.) 

1981 р., Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена  

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

61 2245 Могильник 

Колодрібка І 

с. Колодрібка, на 

високому правому 

березі р. Серет 

давньоруський час 

(Х – ХІІІ ст.) 

1956 р., 

М.Смішко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

62 2240 Поселення 

Колодрібка ІІ 

с. Колодрібка, 

територія 

зруйнованого 

консервного 

заводу, на 

підвищенні лівого 

берега струмка, на 

території 

колгоспного саду, 

по лівому березі  

р. Дністер 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.) 

празька культура 

1967 р. – 

розвідки В. 

Барана, Л. 

Крушельни-

цької 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



63 2241 Стоянка 

Колодрібка ІІІ 

с. Колодрібка,  

на мисі лівого 

берега Дністра, 2-а 

тераса 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому) 

 1959 р., 

О.Черниш 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

64 2242 Могильник 

Колодрібка ІV  

с. Колодрібка,  

лівий берег 

Дністра, вище 

колгоспного саду 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1960 р., 

досліджува-

лось 

М.Смішком 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

65 2243 Поселення 

Колодрібка V  

с. Колодрібка,  

в селі, на лівому 

березі Дністра, 

город П.Н.Тофана 

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1968 р., 

розкопки 

Л.Крушель-

ницької 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



66 2246 Поселення 

Колодрібка VІ 

с. Колодрібка, 

урочище Поле коло 

Глодів, 

знаходиться поруч 

з уроч. Ланок 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.),  

західноподільська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – V 

ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст.) 

1968 р., І. 

Герета, Є. 

Харитонов, 

Т. 

Ковальчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

67 215 Стоянка 

Лисичники І 

с. Лисичники, 

урочище Балка, 

друга надзаплавна 

тераса правого 

берега р. Серет 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому),  

мезоліт (кінець ІХ-

VI тис. до н. е.) 

1926 р., 

досліджува-

лось у 1927-

28 рр., 1976 

р., обстежив 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

68 2265 Поселення 

Лисичники ІІ 

с. Лисичники, 

урочище Замчище 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н. е.) 

1965 р., В. 

Олійник 

0,6 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

69 2185 Стоянка (в 

літературі – 

Лисичники ІІ) 

с. Блищанка, 

урочище “Горби”, 

правий берег  

р. Серет 

середній палеоліт 

(150-40 тис. років 

тому) 

1966 р., В. 

Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



70 2266 Поселення 

Лисичники ІІІ  

с. Лисичники, 

урочище Винниця 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н. е.)  

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

71 2264 Поселення 

Лисичники IV 

с. Лисичники, 

урочище Коло 

Валу(біля 

Траянового валу) 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н. е.)  

1966 р., В. 

Олійник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

72 2250 Городище  

Лисичники V  

с. Лисичники, 

урочище Коло Валу 

(біля Траянового 

валу) 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.) 

1964 р., В. 

Олійник, 

1974, 1982, 

1990 рр. – 

досліджував 

Малєєв Ю. 

120 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

73 2251 Поселення 

Лисичники VІ 

с. Лисичники, 

урочище Над 

капличкою 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.) 

1978 р., 

Малєєв Ю., 

Дністровськ

а експедиція 

КДУ 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



74 2252 Поселення 

Лисичники VІІ 

с. Лисичники, 

урочище 

Городище, на 

північ від  

хут. Миколаївка, 

правий берег 

струмка Ярмівка 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – ХІІ 

ст. до н. е.), 

культура Ноа (ХІІІ-

ХІІ ст. до н. е.) 

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV ст. 

н. е.) 

1964-1966 

рр., 

В.Олійник 

2,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

75 2254 Поселення 

Лисичники 

VІІІ 

с. Лисичники, біля 

школи 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

липицька культура 

(ІІІ – І ст.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV ст. 

н. е.), 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

Олійник В., 

дослідження 

- 1980 р., 

Малєєв Ю. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



76 2255 Поселення 

Лисичники ІХ 

с. Лисичники, 

урочище Жолубок, 

в районі хутора 

Миколаївка, зріз 

кар’єру, над 

джерелом  

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

В.Олійник Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

77 2256 Поселення 

Лисичники Х 

с. Лисичники, 

урочище Волова 

криничка, 

південно-східна 

частина села, над 

джерелом 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

В.Олійник Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

78 2257 Поселення 

Лисичники ХІ 

с. Лисичники, 

урочище Над 

воловою, південна 

околиця села, 

правий берег 

Серета, на місці 

окопів 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

79 2258 Могильник 

Лисичники ХІІ 

с. Лисичники, 

урочище Замчище, 

при впадінні 

струмка в Серет 

західноподільська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – V 

ст. до н. е.) 

відкритий і 

досліджував

ся Малєєвим 

Ю. та В. 

Олійником 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



80 2259 Поселення 

Лисичники 

ХІІІ 

с. Лисичники, 

урочище Печера 

Лиличка  

давньоруський час 

(Х – ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

81 2261 Поселення 

Лисичники 

ХIV 

с.  Лисичники, 

урочище Під валом 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1998 р., 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

82 2262 Печерна 

пам’ятка 

Лисичники ХV 

с. Лисичники, в 

печері Лиличка  

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) - 

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.)   - 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

пізнє середньовіччя 

(ХVІІ – ХVІІІ ст.) 

Дослідження

: 1925 р. -  

Ю.Полянсь-

кий, 1997-

1998 рр. - 

В.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



83 2263 Печерна 

пам’ятка 

Лисичники 

ХVІ  

с. Лисичники, на 

північ від села, в 

лісі, правий берег 

Серету, печера 

Кошова  

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.- 

кінець XVII ст.) 

Відкриття – 

Л.Скибіць-

кий, В. 

Олійник, 

дослідження 

– 

Ю.Малєєва, 

В. Олійника 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

84 1327 Городище 

Лисичники 

ХVІІ 

с. Лисичники, 

урочище Замчище, 

за 2 км на північ від 

села, правий берег 

р. Серет 

пізнє середньовіччя 

(ХVІ – ХVІІ ст.)   

1980, 1982 – 

дослідження 

Ю. Малєєва 

0,6 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

85 1675 Курган 

Новосілка І 

с. Новосілка, 1,5 км 

на захід від села, 

південніше 

ґрунтової дороги на 

с. Монастирок, на 

вершині плато 

культура 

невизначена  

2008 р., 

А.Буда 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

86 217 Поселення 

Новосілка ІІ 

с. Новосілка, берег 

струмка Грумового 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому) 

1922 р.; 

досліджувал

ось у 1923, 

1925, 1926, 

1928 рр.; 

1976 р. – 

обстежив О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



87 2272 Поселення 

Новосілка ІІІ 

с. Новосілка, 

урочище Вепріва 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – ХІІ 

ст. до н. е.)  

1920 р. Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

88 2273 Поселення 

Новосілка ІV  

с. Новосілка, 

урочище Вікно, 

північні околиці 

села, правий берег 

струмка Керничка 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

кінець 1920-

х рр.., 

О.Кандиба 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

89 2274 Поселення 

Новосілка V  

с. Новосілка, 

урочище Поле 

Петринське, 

південно-східні 

околиці села 

пізня бронза 

(культура Ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до н. е. 

), ранньозалізний 

час (І тис. до н. е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1925 р. Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

90 2275 Поселення 

Новосілка VІ 

с. Новосілка, 

урочище Стіжки, 

східні околиці села 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV ст. 

н. е.) 

1931 р., 

дослідження 

Т.Сулімірсь-

кого 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



91 2276 Могильник 

грунтовий 

Новосілка VІІ 

с. Новосілка, 

урочище Чагор і 

Петринське 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

92 4351-Тр Поселення 

Новосілка VІІІ 

с. Новосілка, 

північні околиці 

села, на правому 

березі струмка 

ХІ-ІХ ст. до н.е   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації  від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 

93 2277 Стоянка 

Печорна І 

с. Печорна,  

лівий берег 

Дністра, в яру між 

селом і Заліщиками 

середній  палеоліт 

(150 – 40 тис. років 

тому) 

20-і роки ХХ 

ст.. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



94 2281 Поселення 

Синьків І 

с. Синьків,  

урочище За 

Дібровою 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

95 2282 Поселення 

Синьків ІІ  

с. Синьків,  

урочище 

Шеленівський Яр 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.),  ранній 

залізний вік (І тис. 

до н. е.),   

черняхівська (ІІІ-ІV 

ст. н. е.),  

давньоруський час 

(Х, ХІІ – ХІІІ ст.) 

Відкриття – 

О.Тур, 

дослідження 

– Малєєв Ю. 

площа 

збереженої 

частини 40 х 

60 м 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

96 2283 Поселення 

Синьків ІІІ  

с. Синьків,  

урочище Берег 

Рудок 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



97 1439 Городище 

Синьків ІV 

с. Синьків,  

східні околиці села 

в урочище 

Городище 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1998 р. 

Ю.Малєєв, 

2006 р. 

обстежив Р. 

Миська 

40 х 60 м.  Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

98 1330 Поселення 

Синьків V  

с. Синьків,  

урочище 

“Гончарівка”, за 

1,75 км на 

північний схід від 

села, на правому 

березі струмка біля 

його витоків 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.) 

1979 р., Ю. 

Малєєв 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

99 1331 Поселення 

Синьків VІ  

с. Синьків,  

урочище “На 

додатках”, на 

північ від села, на 

мисі, утвореному  

р. Рудка та 

струмком Мала 

Глибока 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.) 

1979 р., Ю. 

Малєєв 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

100 1891 Поселення 

Синьків VІІ 

с. Синьків,  

західні околиці 

села, лівий берег 

струмка 

культура Ґава-

Голігради (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

2012 р., О. 

Дерех, Б. 

Балабан 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  



101 1922 Могильник 

Ставки І 

с. Ставки,  

урочище «Оленине 

Болото», північно-

західні околиці 

села, на високому 

пагорбі із східної 

сторони від 

соснового лісу 

білопотоцький 

варіант 

комарівської 

культури (ХVІ-ХV 

ст. до н.е.) 

1960 рр. І. 

Свешніков, 

2015 р. 

обстежили 

Ільчишин В., 

Романишин 

Я. 

0,1718 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

102 1240 Поселення 

Торське І 

с. Торське,  

урочище Шанці, 

біля яру 

культура лінійно-

стрічкової кераміки 

(друга половина V 

– початок IV тис. 

до н. е.), 

трипільська (ІV-

кінець ІІІ тис. до н. 

е.),  

комарівська (ХVІ-

ХІІ ст. до н. е.),  

черняхівська (кін. 

ІІ-поч. V ст. н. е.),  

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1921 р., 

В.Антонови

ч; 1959-1960 

рр. – 

розкопки 

О.Черниша; 

1989 р – 

обстежив О. 

Ситник, 

В.Олійник 

0,2 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

103 2290 Стоянка 

Торське ІІ 

с. Торське,  

урочище Чегор, на 

лівому березі 

Дністра 

пізній палеоліт (40-

10 тис. років тому) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



104 2291 Поселення 

Угриньківці І 

с. Угриньківці, 

 схил берегу 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

1968 р., І. 

Свєшніков, 

Г. Кос 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

105 2292 Поселення 

Угриньківці ІІ 

с. Угриньківці, 

урочище Другі 

Гони 

голіградська 

культура (ХІ – VІІ 

ст. до н. е.) 

1960 р, І. 

Свєшніков 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

106 2293 Поселення 

Угриньківці ІІІ 

с. Угриньківці, 

урочище Над 

Гуральнею 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.) 

обстеження 

В.Ільчиши-

ним в 2012 

р. 

0,5912 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

107 2294 Поселення 

Угриньківці ІV  

с. Угриньківці, 

урочище Попова 

долина, на 

сонячному схилі 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.), 

ранньозалізний час 

(І тис. до н. е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1993 р., 

В.Олійник 

1964 р., 

І.Свєшніков 

7,1278 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



108 2296 Могильник 

підплитовий 

Угриньківці V  

с. Угриньківці, 

урочище Рокитин, 

поблизу току 

колгоспу “Іскра”, 

під час риття 

кювету поруч з 

дорогою 

давньоруський час 

(ХІІ – ХІІІ ст.) 

1971 р., 

Малєєв Ю. 

розкопав 1 

підплитове 

поховання 

жінки захід-

ної 

орієнтації  

1,1874 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

109 2301 Поселення 

Хрипилів І 

с. Щитівці, хут. 

Хрипилів напроти 

ферми 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.)  

1973 р. Ю. 

Малєєв 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

110 2309 Поселення 

Щитівці І 

с. Щитівці, західна 

частина села, на 

території фільварку 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.)   

20-і роки ХХ 

ст.. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

111 2310 Поселення 

Щитівці ІІ 

с. Щитівці, на 

північ від села, біля 

2-х курганів 

трипільська 

культура (ІV-кінець 

ІІІ тис. до н.е.)   

1890., 

Г.Оссовсь- 

кий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Заліщицької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1381   Братська могила 

євреїв – жертв 

німецьких фашистів 

м. Заліщики 1943 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 353   Пам’ятний знак на 

честь 100-річчя з дня 

народження Шевченка 

Т. 

м. Заліщики, 

будинок 

зв’язку 

1914 р. 1914 р. Автор 

меморіаль

ної дошки 

невідомий 

Мармур 0,55х1,05 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 326   Будинок, у якому 

виступав на 

селянському вічі 

письменник Стефаник 

Василь 

м. Заліщики, 

будинок 

зв’язку 

1908 р. Буд. – 

ХІХ ст. 

Мем. 

дошка - 

1971 

Автор 

меморіаль

ної дошки 

– 

Голофаєв 

В. 

(Тернопіль

) 

Білий 

мармур 

0,8х0,9 м Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 3253   Будинок, у якому 

працював археолог 

Малєєв Ю.М. 

м. Заліщики, 

будинок 

творчості 

1957-1959 

рр. 

меморіа

льна 

дошка - 

2011 р. 

  Будинок - 

камінь, 

цегла, 

меморіаль

на дошка - 

граніт 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

05.04.2012 

р. № 42 

5 1008   Пам’ятник воїнам 

Радянської армії – 

героям Дністра 

м. Заліщики, 

вул. Бандери 

С., 3-б 

1944 р. 1971 р. Скульптор

– Козлик, 

Колесник 

В., 

архітектор 

– Карасів 

(Тернопіль

) 

Камінь-

пісковик, 

метал 

Обеліск – 

12 м, стела 

– 

6,5х2,4х1,5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

6 1382   Будинок, у якому жив 

оперний співак 

Голинський Михайло 

м. Заліщики, 

вул. 

Грушевського

, 8 

червень-

липень 

1919 р., 

1927 

      м.д. Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 777   Будинок, у якому жив 

польський 

письменник Ян 

Каспрович 

м. Заліщики, 

вул. 

Крушельниць

кої, 40 

1899 р. 2 пол. 

ХІХ ст. 

Мем. 

дошка, 

1970 р. 

Архітектор 

невідомий 

Камінь-

пісковик, 

черепиця, 

меморіаль

на дошка - 

мармур 

Довжина 

буд. – 25,2 

м, ширина 

– 14,45 м, 

висота – 4 

м, 

меморіаль

на дошка – 

0,46х1,0 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 948   Будинок, у якому 

відбувся 1 з’їзд 

ревкомів 

Заліщицького повіту і 

виступала актриса 

Крушельницька С. 

м. Заліщики, 

вул. 

Крушельниць

кої, 48 

1920 р. 

1905 р. 

Буд. – 2 

пол. 

ХІХ ст., 

меморіа

льна 

дошка – 

1984 і 

1982 рр. 

Автор буд. 

Невідомий

, 

меморіаль

на дошка – 

роботи 

самодіяльн

их 

майстрів 

Буд. 

Цегляний, 

поштукату

рений, 

шифер, 

мармур 

площа - 

0,0288 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

9 239   Будинок, у якому жив 

і працював 

письменник Маковей 

О. 

м. Заліщики, 

вул. Маковея, 

2 

1913-1925 

рр. 

Будино

к – 1905 

р., 

меморіа

льна 

дошка – 

1967 р. 

Невідомі Цегла, 

черепиця, 

шифер, 

меморіаль

на дошка - 

мармур 

Будинок: 

довжина – 

48 м, 

ширина – 

36 м, 

висота – 

13 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,5х06 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 232   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії; Могили 

радянських партійних 

активістів 

м. Заліщики, 

вул. С. 

Бандери 

1944-1948 

рр. 

1958 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла, 

метал 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

обеліску – 

9,43 м, 

площа - 

0,0125 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



11 3147   Будинок, у якому жив 

громадсько-

політичний діяч, 

патріарх Київський і 

Всієї Русі Української 

автокефальної церкви 

Мстислав (Степан 

Скрипник) (1898-

1993) 

м. Заліщики, 

вул. 

С.Бандери, 40 

  1998 р.   метал   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

12 3148   Могила Тура О.С. - 

заслуженного вчителя 

УРСР, громадсько-

політичного діяча, 

історика, краєзнавця 

м. Заліщики, 

вул.Стефаник

а, кладовище 

1914-1997 1998   Постамент 

бетон, 

стела-

лабрадори

т 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

13 236   Могила активного 

учасника польського 

визвольного 

повстання 1863-1864 

рр. Островського Л. 

м. Заліщики, 

кладовище 

1840-1906 

рр 

1 

чверть 

ХХ ст. 

Перьєв М. 

(Львів) 

Чорний 

мармур 

Висота – 

1,65 м 

2х1,5 м. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

14 233   Могила воїна 

Радянської армії 

Бондаренка А. 

м. Заліщики, 

кладовище 

1946 р. 1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

1,5 м, 

площа - 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



15 234   Могила активного 

учасника польського 

визвольного 

повстання 1863-1864 

рр. Лядунського М. 

м. Заліщики, 

кладовище 

1843-1913 

рр 

1 

чверть 

ХХ ст. 

Скульптор

– 

Москалюк 

В. (Львів) 

Чорний 

мармур 

Висота – 

2,25 м 

1,7х2 м. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 235   Могила воїна 

Радянської армії Мінц 

Є. 

м. Заліщики, 

кладовище 

1944 р. 1948 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик, 

білий 

мармур 

Висота 

обеліску – 

1,8 м, 

площа - 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

17 237   Могила воїна 

Радянської армії 

Швеця В. 

м. Заліщики, 

кладовище 

1950 р. 1950 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Висота 

обеліску – 

1,4 м, 

площа - 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

18 190003-

Н (453) 

  Могила письменника 

Маковея Осипа 

м. Заліщики, 

кладовище 

1867-1925 

рр. 

1957 р Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь висота – 

1,3 м. 

2,2х2,2 м., 

площа - 

0,0010 га 

Націона

льного 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147, 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

3.09.2009 р. 

№ 928 



19 1384   Могила воїна-афганця 

Валерія Луб’янського 

м. Заліщики, 

кладовище 

1979–1980 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

20 1385   Могила заслуженого 

вчителя України, 

краєзнавця Онисія 

Тура 

м. Заліщики, 

кладовище 

1914 – 

1997 р. 

1997 р.     висота – 2 

м. 2,3х1,8 

м. 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

21 1407   Могила невідомого 

Українського січового 

стрільця 

м. Заліщики, 

кладовище 

        висота – 

2,5 м. 

2,2х1,3 м. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



22 1408   Могила першого 

президента Буковини 

Поповича О. 

м. Заліщики, 

кладовище 

        висота – 

1,3 м. 

2,2х2,2 м., 

площа - 

0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

23 1409   Могила хорунжого 

Романка Т. 

м. Заліщики, 

кладовище 

1908 – 

1980 р. 

      висота – 

1,9 м. 

2,2х1,1 м. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

24 1410   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

м. Заліщики, 

кладовище 

1848 р. к. ХІХ 

ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

  висота – 

3,7 м. 

1,3х1,3 м. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



25 320   Братська могила 

воїнів армії Російської 

імперії, які загинули в 

роки Першої Світової 

війни 

м. Заліщики, 

кладовище, N 

48° 38.606' E 

25° 44.212' 

1914 р. 1916 р. Невідомі Камінь-

пісковик, 

чавун, 

метал 

Висота – 

3,25 м, 

плита – 

0,73х0,73 

м, площа - 

0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

26 1380   Пам’ятник “Борцям за 

волю України” 

м. Заліщики, 

напроти буд. 

культури 

        вис. – 8 м. 

розмір 7х7 

м. площа – 

340м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

27 4401-Тр 

(3270) 

  Польове укріплення -

люнет 

м. Заліщики, 

Північно-

західна 

околиця 

м.Заліщики, 

поле. N 48° 

40.286' E 25° 

42.168' 

1854 р. 1854 р.   Земляні 

укріплення 

Висота - 4 

м, площа - 

2,8188 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

29.10.2012 

р. № 149, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 



28 1383   Пам’ятний хрест на 

місці, де скинули у 

Дністер два вагони з 

політичними в’язнями 

м. Заліщики, 

схил Дністра 

1941 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

29 1386   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Бедриківці 1944 р. 1944 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

30 960   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бедриківці 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Сорочук 

А. 

(Заліщики) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

пілону – 5 

м, стела – 

3х5,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



31 4402-Тр 

(3268) 

  Польове укріплення - 

люнет 

с. Бедриківці, 

650 м на 

південний-

захід від 

південно-

західних 

околиць с. 

Бедриківці, 

поле. N 48° 

40.815' E 25° 

46.245' 

1854 р 1854 р.   Земляні 

укріплення 

Висота - 4 

м, площа - 

1,7700 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

29.10.2012 

р. № 149, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 

32 1412   Могила невідомого 

воїна Радянської армії 

с. Бересток 1944 р. 1944 р.       Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

33 959   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бересток 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Сорочук 

А. 

(Заліщики) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

стели – 5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

34 256   Могила воїнів 

Червоної армії 

Шукурова М., 

Драгунова В. 

с. Бересток-

Устечко 

(шосе) 

1939 р. 1940 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

обеліску – 

2 м, площа 

- 0,0012 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



35 219   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Блищанка 1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 1,5 м, 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

36 1387   Одиночні поховання 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Блищанка 1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

37 1004   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Винятинці, 

центр, 

роздоріжжя 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

мармур, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

38 354   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Винятинці, 

центр, 

роздоріжжя, 

біля церкви 

1848 р. 1848 р. Автор 

невідомий 

Камінь-

пісковик 

Висота – 5 

м, площа – 

0,0001 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



39 1388   Братська могила 

австрійських і 

російських воїнів 

(понад 300 чол.) 

с. Голігради 1915 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

40 1389   Могила воїна 

Української 

Повстанської Армії 

с. Голігради 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

41 435   Пам'ятне місце 

загибелі комісара 

партизанського загону 

„Дванадцятка” Цепка 

І. 

с. Голігради, 

(буд. 

культури) 

1922 р. 1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Мем. 

дошка - 

чавун 

0,4х0,35 м Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

42 228   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Дзвиняч 1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1,6 м, 

обеліску – 

6,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



43 340   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Добрівляни 1941-1945 

рр. 

1967 р Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 6,5 м, 

обеліску – 

3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

44 949   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Добрівляни 

(Заліщики) 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

45 229   Могила прогресивного 

суспільного діяча 

Кузняка Г., голови 

сільського ревкому 

(1920 р.) 

с. 

Добрівляни, 

старе 

кладовище 15 

м від входу 

1921 р. 1921 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота – 

2,45 м, 

хреста – 

1,7 м, 

могила – 

0,6х3х1,5 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

46 231   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Дунів, біля 

церкви 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 0,85 м, 

розмір 

стели – 

4х1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



47 1421   Пам’ятник 

односельчанам, які 

загинули під час 

Першої світової війни 

с. Дунів, біля 

церкви 

1914-1918 

рр. 

  архітектор 

–  Сорочук 

(Заліщики) 

Бетонна 

крихта 

Висота 

хреста – 1 

м, 

постамент 

– 

1,05х0,75х

0,11, 

площа – 

0,0002 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

48 1391   Братська могила 

австрійських воїнів 

с. Зелений 

Гай 

1915 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

49 4403-Тр 

(3269) 

  Польове укріплення - 

люнет 

с. Зелений 

Гай, 1,3 км на 

схід від 

східних 

околиць с. 

Зелений гай, 

поле. N 48° 

40.492 E 25° 

41.479' 

1854 р. 1854 р.   Земляні 

укріплення 

Висота - 4 

м, площа - 

1,500 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

29.10.2012 

р. № 149, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 



50 240   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Зелений 

Гай, біля 

головної 

дороги 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

51 241   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Зозулинці 1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 4 м, 

постамент

у – 0,75 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

52 242   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Іване-

Золоте 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

53 270   Пам’ятник святому 

Онуфрію 

с. Касперівці, 

кладовище 

біля церкви 

Покрови 

  к. 

ХVIII- 

поч..ХІ

Х ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Скеля, 

камінь-

пісковик 

Скеля: 

довжина – 

6,25 м, 

висота – 

2,8 м, 

товщина – 

3 м, висота 

скульптур

и – 1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

54 243   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Касперівці, 

центр, біля 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 3,1 м, 

площа – 

0,01 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



55 3149   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Касперіці, 

головна 

дорога на 

Заліщики 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

  Висота 

хреста – 1 

м, 

постамент 

– 

1,55х0,85х

0,75, 

площа – 

0,00075 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

56 962   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Колодрібка 1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор

– Писарик 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 4 м, 

стела – 

2х18 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

57 1392   Братська могила 

австрійських воїнів 

(понад тисячу), 

територія 

Синьківської с/р 

с. Колодрібка, 

N  

48.623938°, E  

25.980589° 

1915 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



58 1418   Могила Українських 

січових стрільців 

с. Колодрібка, 

біля школи 

1914-1918 

рр. 

        Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

59 1393   Братська могила 

угорських воїнів 

с. Лисичники 1915 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

60 1394   Могила німецького 

воїна 

с. Лисичники 1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



61 1395   Могила воїна 

Української 

Повстанської Армії 

с. Лисичники 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

62 1419   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лисичники 1941-1945 

рр. 

1987 р.       Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

63 248   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Новосілка 1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

64 1396   Одиночні поховання 

воїнів Української 

Повстанської Армії (5 

чол.) 

с. Новосілка, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

      Висота 

хреста – 

1,75 м, 

площа 

могили – 

0,000175 

га, іншої – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



65 1398   Братська могила 

австрійських воїнів 

(понад тисячу) 

с. Синьків, 

біля 

городища 

1915 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

66 1007   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Синьків, 

біля сільської 

ради 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Скульптор

– 

Меленчук 

І. 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 2,0 м, 

постамент

у – 1,45 м, 

обеліск – 7 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

67 1406   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (4 

чол.) 

с. Ставки, 

хутір 

Теклівка 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

68 1400   Одиночні поховання 

(4) австрійських воїнів 

с. Торське 1915 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



69 253   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Торське 1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

штучний 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2,25 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

70 1401   Поховання 

австрійських воїнів 

с. 

Угриньківці 

1915 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

71 1402   Одиночні поховання 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. 

Угриньківці 

1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

72 254   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Угриньківці 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Заліщицької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1411   Пам’ятник першому 

президенту Буковини 

Поповичу О. 

м. Заліщики   2003 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1638   Пам’ятник 

композитору, 

січовому стрільцю 

Гайворонському 

Михайлу Івановичу 

м. Заліщики, 

біля музичної 

школи 

1892 –1949 

рр. 

1992 р.     Скулиптур

а – 

0,9м.поста

мент – 

1,6х0,5х0,5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 



3 264   Пам’ятник 

письменнику 

Маковею Осипу 

Степановичу 

м. Заліщики, 

вул. Бандери 

С. 

1867-1925 

рр. 

1956 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла, 

мармур 

Погруддя 

– 1,3 м, 

постамент 

– 2,5 м 

постамент 

0,85х0,85 

м  

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 266   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

м. Заліщики, 

вул. Бандери 

С. 

1856-1916 

рр. 

1956 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 1 м, 

постамент 

– 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 267   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Заліщики, 

вул. Бандери 

С. 

1814-1861 

рр. 

1961 р. Скульптор 

– Крвавич 

Д. 

Бетон, 

цегла 

Скульптур

а – 2,2 м, 

постамент 

– 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 1415   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Дуплиська 1814-1861 

рр. 

1992 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 1416   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Зелений 

Гай 

1814-1861 

рр. 

1990 р. Скульптор 

– 

Бродовий 

С. 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

8 1417   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Касперівці 1814-1861 

рр. 

1991 р. Скульптор 

– 

Бродовий 

С. 

Залізобето

н 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

9 1533   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Колодрібка 1814-1861 

рр. 

1991 р. Скульптор 

– Посікіра 

М., 

архітектор 

– Федик 

М. 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148 



10 3311   Скульптурна 

композиція «Борцям 

за волю України» 

с. Новосілка, 

справа від 

дороги на 

Заліщики, 

при виїзді з 

села  

  1995 р. Скульптор 

– Василь 

Маковійчу

к 

(помічник 

Микола 

Граджин) 

Метал, 

бетон, 

земля 

Хрест - 5 

м; насип – 

5 м, 

діаметр - 

20 м, 

площа – 

0,1495 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

11 259   Пам’ятник 

державному і 

військовому діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану 

с. Синьків 1595-1657 

рр. 

1958 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 1,5 м, 

постамент 

– 2,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 281   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Торське 1814-1861 

рр. 

1961 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Погруддя 

– 1,5 м, 

постамент 

– 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Залозецька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1713 Церква cв. Параскеви (мур.) с. Білокриниця 1866 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 

30 

2. 2051 Церква cв. Марії (мур.) с. Мильне 1906 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

3. 2059 Церква Михайлового чуда 

(мур.) 

с. Піщане 1925 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

4. 2060 Церква Успення Пресвятої 

Богородиці (мур.) 

с. Ратищі 1896 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

5. 2050 Церква cв. Архістратига 

Михаїла(дер.) 

с. Чистопади 1925 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

6. 1589/1 Покровська церква (мур.) смт Залізці,   

вул. Зелена 

1740 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

7. 1589/2 Дзвіниця Покровської 

церкви (мур.) 

смт Залізці,   

вул. Зелена 

1740 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

8. 665 Замок (мур.) смт Залізці,  

вул. Шкільна 

1516 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

9. 1588 Костел cв. Антонія (руїни) 

(мур.) 

смт Залізці,  

вул. Шкільна 

ХV- 

ХVІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Залозецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1504 Поселення 

Білоголови І 

с. Білоголови, 2 км 

на північний захід 

від західних 

околиць села, 

справа від 

автодороги на 

с. Оліїв 

черепино-

лагодівська 

група скіфського 

часу 

2007 р., 

В.Ільчишин, 

М.Бігус 

500  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

2 1505 Поселення 

Білоголови ІІ 

с. Білоголови, 1,5 км 

на північний захід 

від західних 

околиць села, лівий 

берег р. Лопушанка 

висоцька 

культура (ХІІ – 

VІІІ ст. до н.е.) 

2007 р., 

В.Ільчишин, 

М.Бігус 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

3 1506 Поселення 

Білоголови ІІІ 

с. Білоголови, 600 м 

на північний захід 

від західних 

околиць села, 

справа від 

автодороги при 

в'їзді в село, лівий 

берег р. Лопушанка 

пізній палеоліт 

(40 – 10 тис. 

років тому); 

висоцька 

культура (ХІІ – 

VІІІ ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

В.Ільчишин, 

М.Бігус 

4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



4 1503 Поселення 

Білокриниця І 

с. Білокриниця, 500 

м на північ від села, 

з правої сторони від 

автодороги на  

с. Оліїв 

бабинська 

культура (ХVII-

XIV ст. до н.е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XVI – 

XII ст. до н. е.); 

висоцька 

культура (ХІІ – 

VІІІ ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2007 р., 

В.Ільчишин, 

М.Бігус 

500  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 1399 Поселення Бліх 

І 

с. Бліх, центр села 

нижче церкви, на 

південному схилі 

мису утвореному  

лівим берегом  

р. Гук 

висоцька 

культура (ХІІ – 

VІІІ ст. до н.е.) 

2006 р., М. 

Бігус, М. 

Горішній, В. 

Ільчишин. 

50  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

6 4353-Тр Поселення Бліх 

ІІ 

с. Бліх, південно-

західні околиці села 

в урочищі Лози 

ХV-Х тис. до 

н.е. 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2010 р. 

В.Ільчишин, 

М.Горішній; 

Дослідження

: 2010-2011 

рр. розкопки 

В. Ільчишина  

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 

7 1855 Поселення 

Загір'я ІІІ 

с. Загір'я, південно-

західні околиці 

села, на 

підвищеному мисі 

утвореному лівим 

берегом струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2011 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

3 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

09.02.2012 № 14 



8 2405 Стоянка Залізці 

І  

смт Залізці, 

урочище Понад 

ставом, правий 

берег Серету, 

західні околиці 

селища 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1982 р., 

О.Ситник 

0,25 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

9 2403 Поселення 

Залізці ІІ 

смт Залізці,  

південніше  

автобусної станції, 

лівий берег Серету 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

200 м х 50 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 1316 Поселення 

Залізці ІІІ 

смт Залізці, 

північно-західна 

частина селища, 

лівий берег  

р. Серет, за 300 м 

вверх по течії від 

дамби великого 

озера 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,32 га 

(80х40) 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



11 1317 Поселення 

Залізці ІV 

смт Залізці, 

північно-західна 

частина селища, 

лівий берег р. 

Серет, за 500 м 

вверх по течії від 

дамби великого 

озера, південно-

західний схил 

пагорба (біля 

відстійників) 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,5 га 

(100х50 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

12 1555 Стоянка Залізці 

V 

смт Залізці, 

центральна частина 

селища, лівий берег 

р. Серет, перехрестя 

доріг Броди – 

Почаїв - Тернопіль 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому),  

мезоліт (ІХ – V 

тис. до н. е.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

40  х 50 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

13 2401 Стоянка Залізці 

VІ 

смт Залізці,  схил 

урочище Коло 

ставу, при північно-

західній частині 

селища, лівий берег 

Серету, між 

спиртзаводом і 

рибгоспом 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1987 р., 

В.Савич 

0,30 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 2402 Стоянка Залізці 

VІІ 

смт Залізці,  

урочище Брідок, 

південний схил 

лівого берега  

р. Серет, при 

південно-східній 

частині селища 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1987 р., 

В.Савич 

0,25 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



15 2404 Поселення 

Залізці VІІІ 

смт Залізці,  правий 

берег р.Серет, 

північно-східні 

околиці селища, 0,3 

м на північній схід 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

1,25 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

16 2424 Поселення 

Мильне І 

с. Мильне, на схід 

від села, правий 

берег 

меліоративного 

рову 

висоцька 

культура (ХІІ – 

VІІІ ст. до н.е.), 

черепино-

лагодівська 

група (VІІ – VІ 

ст. до н.е.), 

райковецька 

культура (VІІІ – 

ІХ ст.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2003 р. 

В.Ільчишин, 

2005 р. – 

шурфування 

Бігус М.Б., 

Ільчишин 

В.В. 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

17 1539 Грунтоий 

могильник 

Мильне Іа 

с. Мильне, східні 

околиці села, 

урочище Під 

Шапочиною 

висоцька 

культура (ІХ – 

VІІІ ст. до н.е.) 

2007 р., 

В.Ільчишин, 

2009 р. – 

розкопки 

В.Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



18 1388 Поселення 

Мильне ІІ 

с. Мильне, східні 

околиці села на 

городах, на І-ІІ 

надзаплавних 

терасах північного 

схилу лівого берега. 

струмка 

висоцька 

культура (ХІІ – 

VІІІ ст. до н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Бігус, 

М.Горішній, 

В.Ільчишин. 

50  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

19 1389 Поселення 

Мильне ІІІ 

с. Мильне, східні 

околиці села, на 

пасовищі, на 

південному сх. 

правого берега 

струмка. 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Бігус, М. 

Горішній, В. 

Ільчишин. 

100 х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

20 1390 Курганна група 

(2 кургани) 

Мильне ІV 

с. Мильне, східні 

околиці села, на 

північ від Мільно 

ІІІ, за 0,5 км по 

лівому борту балки 

культура 

невизначена 

2006 р., 

М.Бігус, 

М.Горішній, 

В.Ільчишин. 

діаметр 10-15 

м висота 0,7-

1 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



21 4420-Тр Археологічний 

комплекс - 

Поселення  і 

могильник 

Мильне V 

с. Мильне південно-

східні околиці села, 

урочище Круглий 

лан, північна 

частина 

видовженого мису, 

оточена з заходу та 

сходу струмками 

поселення: 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XVI – 

XII ст. до н. е.); 

висоцька (ХІІ – 

VІІІ ст. до н.е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.)  

могильник: 

черняхівська 

культура (ІІІ-V 

ст. н. е.) 

2006 р., 

М.Бігус, 

М.Горішній, 

В.Ільчишин. 

300х250 м Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.01.2014  

№ 42 

22 1393 Поселення 

Мильне VІІ 

с. Мильне, південні 

околиці села в 

урочище 

Парцеляція, на 

південно-східному 

схилі мису 

утвореного лівим 

берегом р. Гук, на 

городах за 

будинками.  

голіградська 

культура (ХІІ-

ХІІІ ст. до н.е.);  

пшеворська (ІІ 

ст. до н.е. – ІІ ст. 

н.е.); 

черняхівська 

(ІІІ-ІV ст.); 

давньоруська 

(ХІІ-ХІІІ ст.) 

2006 р., 

М.Бігус, 

М.Горішній, 

В.Ільчишин. 

250 х 50 м. Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



23 1394 Поселення 

Мильне VІІІ 

с. Мильне, північні 

околиці села, в 

урочище Гук, на 

південно-західному 

схилі мису, 

утвореному двома 

струмками, що 

впадають в р. Гук 

висоцька (ХІ-VІ 

ст. до н.е.); 

черняхівська 

(ІІІ-ІV ст.); 

давньоруська 

(ХІІ-ХІІІ ст.) 

2006 р., 

М.Бігус, 

М.Горішній, 

В.Ільчишин. 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

24 1395 Поселення 

Мильне ІХ 

с. Мильне, 

центральна частина 

села, східніше 

школи в урочище 

Панська гірка 

культура ноа 

(ХІІІ – Х ст. до 

н. е.); 

пшеворська 

культура (ІІ ст. 

до н.е. – ІІ ст. 

н.е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Бігус, 

М.Горішній, 

В.Ільчишин. 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

25 1396 Поселення 

Мильне Х 

с. Мильне, східна 

частина села, на 

північний схід від 

костелу в урочище 

Буковина 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Бігус, 

М.Горішній, 

В.Ільчишин. 

70  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



26 1397 Поселення 

Мильне ХІ 

с. Мильне,  

центральна частина 

села,  урочище 

Корчма 

черняхівська (з 

елементами 

вельбарської) 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.);  

пізнє 

середньовіччя 

(ХVІІ ст.) 

2006 р., М. 

Бігус, 

М.Горішній, 

В.Ільчишин. 

300 х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

27 1398 Поселення 

Мильне ХІІ 

с. Мильне, у 

західній частині 

села, в урочище 

Підліски, нижче 

церкви 

висоцька 

культура (ХІІ – 

VІІІ ст. до н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2006 р., 

М.Бігус, 

М.Горішній, 

В.Ільчишин. 

200 х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

28 1435 Поселення 

Мильне ХІІІ 

с. Мильне, на 

південних схилах 

правого берега 

ставу, 

розташованого в 

центрі села 

висоцька 

культура (ХІІ – 

VІІІ ст. до н.е.) 

2006 р., 

О.Дерех 

200  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

29 1925 Поселення 

Мильне ХІV 

с. Мильне, 1,2 км на 

захід від хутора 

Башуки 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.), 

бронзовий час 

(ІІІ – ІІ тис. до н. 

е.), 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2012 рік, 

РАС,  

м. Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од 



30 2443 Поселення та 

стоянка Ратищі 

І 

с. Ратищі, урочище 

Ксьондзова гора або 

Клин 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому),  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (Х ст.) 

1988 р., 

В.Оприск, 

2005 р. - 

обстежили 

М. Бігус, В. 

Ільчишин 

до 4 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

31 2442 Поселення та 

стоянка Ратищі 

ІІ 

с. Ратищі, урочище 

Зруб  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому),  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

В.Оприск, 

2005 р. – 

обстежили 

М. Бігус,  

В. Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

32 2445 Поселення 

Ратищі ІІІ  

с. Ратищі, за 0,8 км 

на північ від села 

черепино-

лагодівська 

група скіфського 

часу, 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Оприск, 

2005 р. - 

обстежили 

М. Бігус,  

В. Ільчишин 

2,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

33 2446 Пам’ятка  

багатошарова 

Ренів І 

с. Ренів, урочище 

Біля Любуня, 

правий берег  

р. Серет 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) (стоянка), 

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.) 

(поселення) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



34 2447 Поселення 

Ренів ІІ 

с. Ренів, за 0,4 км на 

захід від села, 

правий берег Серету 

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

35 2448 Поселення 

Ренів ІІІ 

с. Ренів, за 0,5 км на 

південний захід від 

села, правий берег 

р. Серет 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

36 2449 Поселення 

Серетець І  

с. Серетець, 

урочище За ставом 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.),  

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

350 м х 200 м Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

37 2451 Поселення 

Серетець ІІ  

с. Серетець 

урочище Лан 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

250 м х 120 м Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



38 2452 Багатошарова 

пам’ятка 

(майстерня, 

поселення) 

Серетець ІІІ  

с. Серетець, 

урочище Лан 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

100 м х 50 м Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

39 2450 Поселення 

Серетець ІV 

с. Серетець, ур. 

Застав 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

450 м х 250 м Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

40 1501 Поселення 

Тростянець І 

с. Тростянець, 

східні околиці села, 

правий берег ставу 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., В. 

Ільчишин, М. 

Бігус 

300  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

41 1502 Поселення 

Тростянець ІІ 

с. Тростянець, 

східні околиці села, 

І – ІІ надзаплавні 

тераси південного 

схилу мису 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., В. 

Ільчишин, М. 

Бігус 

500  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



42 2462 Стоянка 

Чистопади І 

с. Чистопади, 

околиці села, 

правий берег  

р. Серет, в 

піщаному кар’єрі  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

60 рр. ХІХ 

ст., 1987 р., 

В.Савич  

0,30 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Залозецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1496   Могила Українського 

січового стрільця 

Чорного Степана 

с. Білоголови, 

кладовище, 

вверх від 

каплички і 

пошти 

1914-1918 

рр. 

1918 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 1 

м, могила 

– 

2,2х2,7х2,7 

м, площа – 

0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148 

2 324   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бліх 1941-1945 

рр. 

1966 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,7 м, 

постамент

у – 0,4 м, 

обеліску – 

4,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1498   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Бліх, біля 

церкви 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 1,2 

м, 

постамент 

– 

2,5х1,85х1,

8 м, площа 

– 0,0140 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

4 601   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Гаї-

Розтоцькі, 

біля сільської 

ради 

1941-1945 

рр. 

1975 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 0,6 м, 

стели – 2,5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

5 1508   Могила Українських 

січових стрільців 

с. Загір’я 1914-1918 

рр. 

        Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



6 3167   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Загір’я, 

південна 

частина 

кладовища 

40–50 роки 

ХХ ст. 

    Камінь, 

дерево 

Постамент 

3,3х2,85 

висота 

1,45 м; 

Хрест 

висота 3  

площа 10 

м 2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

7 3168   Могила зв’язкової 

Української 

Повстанської Армії 

Складан С. «Оленка»   

с. Загір’я, 

південна 

частина 

кладовища 

1918-1945 

рр. 

1945 р Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

метал Хрест – 1,5 

м, могила 

– 1,5х2 м. 

могила – 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 3166   Пам’ятний знак на 

честь 430-річчя 

першої згадки про 

село, 2000-річчя 

Різдва Христового та 

10-ї річниці 

Незалежності Ураїни 

с. Загір’я, 

центр, на 

роздоріжжі 

  2000 р.   Камінь 

пісковик 

Висота 6, 

площа 36 

м 2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 338   Могила воїна 

Радянської армії 

Печейкіна І. 

с. Мильне 1944 р. 1976 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

земля 

2х1,5 м, 

площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



10 1062   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мильне, 

біля головної 

дороги 

1941-1948 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Білоус 

Б. (Зборів) 

Бетон, 

цегла, 

мармурова 

плита, 

пластмаса 

Стели – 

2,5х2,05 м 

та 1,9х8,3 

м, площа – 

0,0056 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

11 3181   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Мильне, 

біля сільської 

ради 

1848 р.  1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

1,95х2,1 

висота 2,6 

м; висота 

хреста 1,6, 

площа 4 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

12 1516   Братська могила 

членів надрайонової 

боївки служби безпеки 

Організації 

Українських 

Націоналістів та 

місцевого загону 

самооборони 

с. Мильне, за 

церквою 

7. 03. 1945 

р. 

1996 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь, 

бетон 

Хрест – 

2,15 м, 

могила – 

1,7х2,15х3,

2 м, площа 

– 0,0010 

га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

13 1475   Пам’ятний знак на 

місці хати, де 7 

березня 1945 р. 

спалено органами 

НКВС 8 воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Мильне, 

урочище 

„Копань” 

7 березня 

1945 р. 

7 

березня 

1945 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь, 

бетон 

Хрест – 2,3 

м, 

постамент 

– 1,75х3х3 

м, площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



14 3189   Пам’ятний знак 

(хрест) «За тврезість» 

с. Панасівка, 

біля будинку 

культури 

1874 1874 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь 

Постамент 

0,9х1, 

висота 

1,95 м; 

висота 

хреста 1,7, 

площа 1 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

15 1517   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

сотні “Меча” 

с. Панасівка, 

кладовище 

1944 р. 1994 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 2,5 

м, 

постамент 

– 0,4 м, 

площа – 

0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

16 1057   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ратищі, 

біля нової 

церкви і 

бібліотеки 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон 4х2х1,5 м, 

площа – 

0,0018 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

17 1518   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Ратищі, 

роздоріжжя 

при в’їзді, 

напроти 

школи 

1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Хрест – 1,5 

м, 

постамент 

– 

3,3х1,9х1,9 

м, площа – 

0,0008 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148 



18 836   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. 

Тростянець, 

біля головної 

дороги, біля 

зупинки, в’їзд 

в село 

1944 р. 1948 р., 

рек. 

1978 р. 

Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь, 

мідь 

Висота 

обеліску – 

16 м, 

площа – 

0,0390 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

19 1494   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. 

Тростянець, 

перехрестя 

доріг Зборів-

Залізці-

Тростянець 

1941-1945 

рр. 

1977 р.       Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

20 3195   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. 

Тростянець, 

центр, на 

роздоріжжі 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

1,3х1,3 

висота 

2,15 м; 

Хрест 

висота 1,2 

площа 8 м 

2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

21 1524   Могила воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

сотні курення 

“Сіроманці” 

смт Залізці 1946 р.         Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 



22 330 4 Братські могили воїнів 

Радянської армії 

смт Залізці 1944 р. 1955 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 1,5 м, 

площа - 

0,0300 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

23 884/1 16 Могили воїнів 

Радянської армії 

смт Залізці 1944 р. 1944 р. 

Рек. 

1958 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Мармуров

а крихта 

Висота 

плит – 1 м, 

кам’яна 

огорожа – 

1,8х07 м, 

площа - 

0,0100 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

24 1482   Пам’ятник командиру 

Української 

Повстанської Армії 

Володимиру 

Якубовському 

смт Залізці, 

біля АТК 

1915-1947 

рр. 

1997 р. Скульптор 

– 

Садовник 

В. 

Камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 1,1 м, 

постамент 

– 2х1,3х0,8 

м, площа – 

0,0081 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

25 1481   Могила воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

Кухарського Й. І., 

Дець С. А., медсестри 

Роми 

смт Залізці, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь 

Хрест – 1,6 

м, могила 

– 

1,4х2,3х2,3 

м, площа – 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



26 3169   Могила Вівчарика 

П.П. (1895-1978) - 

поручника 

Українських Січових 

Стрільців 

смт Залізці, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

1978 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

1,6х0,8 

висота 0,5 

м; Висота 

стели 2,1, 

площа 10 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

27 884   Меморіальний 

комплекс воїнам 

Радянської армії і 

землякам, які 

загинули під час 

Другої Світової війни 

смт Залізці, 

кладовище 

1941-1948 

рр. 

1984 р. архітектор 

–  

Маркевич 

І. 

Бетон Висота 

монументу 

– 12,6 м, 

17 пілонів, 

висота 

кожного – 

3,8 м, 

ширина – 

1,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

28 1483   Могила Українських 

Січових стрільців 

смт Залізці, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

1914-

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

земля 

Хрест – 3 

м, наспи – 

3х8х8 м, 

площа – 

0,0064 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



29 3170   Могила Макара  В. - 

шефа Української 

Повстанської Армії 

(1914-1944) 

смт Залізці, 

кладовище, 

біля ділянки 

кладовища з 

похованнями 

радянських 

воїнів 

1944 р. 1944 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

бетон 

2,45х2,5, 

висота 

хреста 2,6, 

площа 6  

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Залозецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3024   Скульптура св. 

Михаїла на честь 

закінчення 

будівництва церкви 

с. Загір’я, 

центр, біля 

церкви 

- 1875 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Постамент 

–  0,9х0,9 

м, висота 

1,8 м, 

висота 

скульптур

и 1,2 м 

площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 3036   Скульптура св. 

Дмитрія 

с. Мильне, 

біля дороги, 

що веде до 

сільської ради 

- 1832 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

–  

1,65х1,65м

, висота 

3,6 м; 

висота 

скульптур

и 1,2м, 

площа 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 4407-Тр 

(3027) 

  Скульптура св. 

Флоріана 

с. Мильне, 

вул. 

Букавина, 

біля костелу, 

на узбіччі 

дороги 

- 1862 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

–  

2,5х1,65х1,

6 м, 

скульптура 

- 1,5 м, 

площа 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 

4 3037   Скульптура св. 

Миколая 

с. Мильне, 

центр, 

навпроти 

церкви 

- 1867 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

–  

1,75х1,75, 

висота 

2,55 м; 

висота 

скульптур

и 1,5, 

площа 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

5 3031   Скульптура Матері 

Божої з Ісусом 

с. 

Нетерпинці, 

біля церкви 

- 1851 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 

1,9х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0064 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



6 3030   Скульптура Матері 

Божої 

с. 

Нетерпинці, 

центр, 

напроти 

церкви 

-   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 

1,9х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

7 3034   Скульптура св. 

Миколая 

с. Панасівка, 

біля дороги 

на кладовище 

- 1849 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

– 0,8х0,8 

м, висота 

1,65 м; 

висота 

скульптур

и 0,95 м, 

площа 

0,0007 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 3033   Скульптура св. 

Миколая 

с. Панасівка, 

роздоріжжя 

біля будинку 

культури 

- 1849 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

– 1,2х1,4 

м, висота 

2,4м; 

висота 

скульптур

и 1,5 м, 

площа 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 357   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Чистопади 1814-1861 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 3,5 м, 

постамент 

–0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



10 3025   Скульптура Матері 

Божої 

смт Залізці, 

біля церкви 

-     камінь Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 3х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

11 1525   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт Залізці, 

напроти 

селищної 

ради 

1814-1861 

рр. 

1995 р.   Бетон, 

крихта 

Скульптур

а – 3,2 м, 

постамент 

– 1,5х3х3 

м, площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Збаразька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки Місцезнаходження  Датування 

(відповідн

о до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 661 Замок (мур.) м. Збараж  

вул. Морозенка, 38 

1631 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

2. 141 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Збараж  

вул. Б. 

Хмельницького, 22 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

3. 142 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Збараж  

вул. Б. 

Хмельницького, 24 

1899 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

4. 139 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Збараж  

вул. Б. 

Хмельницького, 6 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

5. 140 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Збараж  

вул. Б. 

Хмельницького, 7 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

6. 126 Палац (мур.) м. Збараж  

вул. Грушевського, 

18 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

7. 124 Воскресенська церква (мур.) м. Збараж  

вул. Грушевського, 2 

1720 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

8. 125 Палац (мур.)  м. Збараж  

вул. Грушевського, 7 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

9. 156 Млин (мур.) м. Збараж  

вул. Д. Галицького 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 



10. 130 Бойня (мур.) м. Збараж 

 вул. Лугова, 2 

початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

11. 661 Замок (мур.) м. Збараж  

вул. Морозенка, 38 

1631 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

12. 131 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Збараж  

вул. Незалежності, 

21 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

13. 132 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Збараж  

вул. Незалежності, 

25 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29 січня  1988 

року №32 

14. 662/0 Бернардинський монастир 

(мур.): 

м. Збараж  

вул. Незалежності, 8 

1627 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

15. 662/1 Костел (мур.) м. Збараж  

вул. Незалежності, 8 

1627 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

16. 662/2 Келії (мур.) м. Збараж  

вул. Незалежності, 8 

1627 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

17. 662/3 Дзвіниця (мур.) м. Збараж  

вул. Незалежності, 8 

1627 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

18. 135 Школа(мур.) м. Збараж  

вул. род. Білинських, 

2 

початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

19. 127 Будинок товариства “Сокіл” 

(мур.) 

м. Збараж  

вул. Травнева, 2 

початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

20. 128 Комплекс монастиря 

Тринітаріїв (мур.) 

м. Збараж  

вул. Чехова, 1 

XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

21. 129 Успенська церква (мур.) м. Збараж  

вул. Чехова, 5 

початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

22. 133 Школа (мур.) м. Збараж  

вул. Шевченка, 1 

1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 



23. 137 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Збараж  

вул. Шевченка, 2 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

24. 134 Житловий будинок (мур.) м. Збараж  

вул. Шевченка, 4 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

25. 136 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Збараж  

вул. Шевченка, 6 

1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

25.01.1989 № 15 

26. 155 Синагога (мур.) м. Збараж  

вул. Шолом 

Алейхема, 1 

1537 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 року  

№ 32 

27. 148 Житловий будинок (мур.) м. Збараж  

майдан Франка, 26 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

28. 149 Житловий будинок (мур.) м. Збараж  

майдан Франка, 28 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

29. 150 Житловий будинок (мур.) м. Збараж  

майдан Франка, 30 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

30. 151 Житловий будинок (мур.) м. Збараж  

майдан Франка, 32 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

31. 161 Житловий будинок (мур.) м. Збараж  

майдан Франка, 34 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

32. 152 Житловий будинок (мур.) м. Збараж  

майдан Франка, 36 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

33. 153 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Збараж  

майдан Франка, 40 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 

34. 154 Адміністративний 

будинок(мур.) 

м. Збараж  

майдан Франка, 42 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

 № 343 



35. 664 Спасо-Преображенська 

церква (мур.) 

с. Залужжя 1600 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

36. 1584 Церква св. Миколая й 

дзвіниця (мур.) 

с. Колодне 1575 національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

37. 1585 Дзвіниця церкви св. Михаїла 

(дер.) 

с. Колодне ХVІІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

38. 2131 Дзвіниця церкви св. Михаїла 

(дер.) 

с. Колодно ХІХ ст. місцевого 

значення   

39. 1649 Церква Різдва Богородиці 

(мур.) 

с. Шили 1776 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Збаразької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2036 Поселення 

Базаринці І 

с. Базаринці, 

південно-східні 

околиці села на 

підвищеному мисі 

утвореному 

вигином правого 

берега річки 

(ставку) 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.); 

2014 р. 

М.Ягодинськ

а, Б.Строцень 

приблизно 

0,7 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015  

№ 61-од 

2 2364 Поселення 

Верняки І,  

с. Старий Збараж, 

урочище Гора 

Весела 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

0,80 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



3 2365 Поселення 

Верняки ІІ 

с. Старий Збараж, 

на південний схід 

від села 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

черняхівська 

(ІІІ-ІV ст. н. е.),  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., О. 

Ситник 

1 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

4 4484-Тр Поселення 

Верняки ІІІ 

с. Верняки,  

між селами Верняки 

та Старий Збараж 

по правому березі  

р. Гнізна 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

черняхівська к-

ра (ІІ-ІV ст. н.е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

В.Ільчишин, 

А.Загородній

, М.Строцень 

близько 10,0 

га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

5 1459 Поселення 

Глинчуки І 

с. Глинчуки,  

на східному схилі 

мису утвореному 

злиттям двох 

струмків, за 2 км на 

південний схід від 

хутора 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

50 х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



6 1460 Поселення 

Глинчуки ІІ 

с. Глинчуки,  

на східному схилі 

невеликого 

мисоподібного 

виступу, утвореного 

правим берегом 

річки, північніше 

поселення  

Глинчуки І 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

50 х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

7 1337 Стоянка 

Гніздичне І 

с. Гніздичне,  

1,5 км на південний-

схід від колгоспу на 

високому 

мисоподібному 

виступі правого 

борта балки 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

2006 р., 

В.Ільчишин  

50  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

8 2317 Поселення 

Грицівці І 

с. Грицівці, 

урочище Могилки 

культура Ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до 

н. е. ) 

1957 р., В. 

Савич 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

9 2318 Поселення  

(в л–рі як 

Кретівці ІІ)  

с. Грицівці, 

урочище Над 

ставом 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

1950-ті роки 

І. Свєшніков, 

1973 р. - 

розкопки 

М.Смішка, 

2014, 2015 

обстеження 

В.Ільчиши-

ним, 

М.Ягодинсь-

кою 

3 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



10 2319 Поселення 

Добриводи І 

с. Добриводи,  

лівий берег р. 

Гніздична, на північ 

від села 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.)  

1998 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 1480 Курганна група 

(7 курганів) 

Добриводи ІІ 

с. Добриводи,  

500 м на захід від 

господарських 

дворів, південні 

околиці села, 

урочище Ліс 

Пожарниця 

епоха бронзи – 

ранній залізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

Діаметр – 5-7 

м, висота – 1-

1,5 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

12 1717 Стоянка 

Добриводи ІІІ  

с. Добриводи, 

північні околиці 

села, високий лівий 

берег ставу 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2009 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



13 4475-Тр Поселення 

Добриводи ІV 

с. Добриводи, 

південні околиці 

села по правому 

березі р. Гніздична. 

Між господарським 

двором та 

будинками 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.). 

2013 р. 

В.Ільчишин, 

А.Загородній 

приблизно 

1,7 – 2,0 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

депратамента 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністраціївід 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 

14 2321 Поселення 

Залужжя ІІ  

с. Залужжя, 

урочище За лісом 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



15 1645 Поселення 

Залужжя ІІІ 

с. Залужжя,  

50 м на південь від 

старої церкви, 

урочище Гора 

Чернеча  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н.е.); 

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

В.Ільчишин 

100  х 100 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

16 2322 Поселення 

Зарубинці І 

с. Зарубинці,  

на захід від 

відстійників 

спиртзаводу, правий 

берег струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1998 р., Б. 

Строцень, В. 

Тиліщак 

12 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

17 2323 Поселення 

Зарубинці ІІІ 

с. Зарубинці,  

на захід від села, 

урочище “Возне 

поле”, лівий берег 

струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

1998 р., Б. 

Строцень, В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



18 2324 Поселення 

Заруддя І 

с. Заруддя, 

південно-східні 

околиці села, на 

мисі, утвореному 

вигином струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

1999 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 2326 Стоянка Збараж 

І 

м. Збараж  

урочище Гора 

Скалка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

О.Ситник Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

20 1207 Стоянка Збараж 

ІІ 

м. Збараж,  

урочище Гора 

Скалка 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

800 м
2
 Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

21 2325 Поселення 

Збараж ІІІ 

м. Збараж,  

лівий берег  

р. Гнізни, навпроти 

Базаринці 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1987 р., 

Б.Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



22 2327 Поселення 

Збараж ІV  

м. Збараж,  

західні околиці 

міста 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

23 2328 Поселення 

Іванчани І 

с. Іванчани, 

урочище Загребелля 

південно-східні 

околиці села, мис 

між правим берегом 

р. Гніздична і лівим 

берегом струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

1991 р., 

Б.Строцень, 

А. Маціпура; 

1991-1995, 

2000 рр. - 

розкопки під 

керівництвом 

Б. Строценя 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 1541 Поселення 

Іванчани ІІ 

с. Іванчани,  

східні околиці села, 

лівий берег р. 

Гніздична 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

100  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

25 1542 Стоянка 

Іванчани ІІІ 

с. Іванчани,  

східні околиці села, 

третя надзаплавна 

тераса гострого 

мису 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

30  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



26 1543 Курган 

Іванчани ІV 

с. Іванчани,  

північні околиці 

села, правий берег 

р. Гніздична, 

урочище Біля 

Хреста 

культура 

невизначена 

1997 р., 

В.Ільчишин 

висота – 0,75 

м, діаметр – 

5 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

27 4480-Тр Курган 

Іванчани V 

с. Іванчани,  

близько 200 м на 

схід від кар’єру, на 

вододільній частині 

пагорба із західної 

сторони перехрестя 

польових доріг  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2013 р. 

В.Ільчишин 

d - 20 м,h - 1 

м. 

Місцевого 

значення 

Наказ 

депратамента 

культури, релігій 

та 

національностей  

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

28 2329 Поселення 

Киданці І 

с. Киданці, 

північно-західні 

околиці села, на 

схід від залізничної 

станції Стриївка, 

лівий берег 

меліоративного 

каналу 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

1994 р., 

Б.Строцень    

9,6727 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005 

№ 112 



29 2330 Поселення 

Киданці ІІ 

с. Киданці,  

урочище Рудка, 

правий берег 

меліоративного 

каналу, навпроти 

Киданці І 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

О.Цинкалов-

ський, 

обстежив у 

1994 р. 

Б.Строцень      

800х100 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

30 4337-Тр Поселення 

Кобилля І 

с. Кобилля,  

уроч. Мшана, східні 

схили правого 

берега р. Гніздичної 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст.)  

1991-1993 рр. 

розкопки 

Б.Строценя 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 03.02.2010  

№ 58/0/16-10 (у 

редакції від 

16.06.11 р.  

№ 453/0/16-10) 

31 2333 Поселення 

Кобилля ІІ 

с. Кобилля, 

урочище Малі 

Кринички, на 

південний захід від 

села, біля верхів’їв 

балки, що впадає в 

Гнізну 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

висоцька 

культура (ХІ – 

VІІ ст. до н.е.), 

черепино-

лагодівська 

група скіфського 

часу (VІ – V ст. 

до н.е.) 

1992 р. – Б.С. 

Строцень, 

О.М. 

Петровський, 

1992 р. – 

шурфування 

О.М. 

Петровськог

о 

250 м х 250 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



32 446 Поселення 

Кобилля ІV  

с. Кобилля, східні 

околиці села, 

урочище «Гурка» 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому), 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н.е.), 

висоцька 

культура (ХІ – 

VІІ ст. до н.е.) 

2002 р., В. 

Ільчишин, 

2007 р. – 

шурфування 

В. Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

33 2336 Поселення 

Кобилля V 

с. Кобилля, 

урочище Біля 

Гурки, східні 

околиці села, лівий 

берег р. Гніздична, 

недалеко від 

піщаного кар’єру  

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

В.Ільчишин 0,75 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



34 2334 Поселення 

Кобилля VІ 

с. Кобилля, 

урочище На 

Бузьковим, на 

північний захід від 

села, на правому 

березі правої 

притоки  

р. Гніздична 

комарівська 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н.е.), 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.), 

черепино-

лагодівська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. V ст. до н. 

е.),  

пшеворська 

культура (ІІ ст. 

до н. е. – IV ст. 

н. е.),  

празька культура 

(середина V ст. 

н.е.), 

райковецька 

культура (ІХ 

ст.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1997 р., 

В.Ільчишин, 

2008 р. – 

шурфування 

В.І. 

Ільчишина  

5,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



35 1313 Поселення 

Кобилля VІІІ 

с. Кобилля, 

урочище на городах, 

200 м на північний 

захід від села, на 

привершинній 

частині мису, 

утвореного правим 

берегом р. 

Гніздична та лівим 

берегом р. 

Ходорівка 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

36 4446-Тр Поселення 

Кобилля ІХ 

с. Кобилля, 

урочище Городина, 

на схід від села, на 

правому березі 

потічка, що тече 

через село і впадає в 

р. Гніздична 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.), 

черепинсько-

лагодівська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. V ст. до н. 

е.),  

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1992 р., 

Б.Строцень,   

О.Петровськ

ий   

9,0443 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017 р. 

№ 325 

37 1336 Курганна група 

(2 кургани) 

Кобилля Х 

с. Кобилля, у лісі 

Іванеччина в 

урочище Каміння, 

на привершинній 

частині пагорба 

Культура 

невизначена 

1997 р., 

В.Ільчишин 

діаметр – 25 

м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



38 1485 Поселення 

Кобилля ХІ 

с. Кобилля, 2,5 км 

на південний схід 

від церкви, урочище 

Глибока Долина 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

пшеворська 

культура (ІІ ст. 

до н. е. – IV ст н. 

е.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

50  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

39 1532 Поселення 

Кобилля ХІІ 

с. Кобилля, 

північно-східна 

частина села, 

урочище Оболоня 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

50  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

40 1533 Поселення 

Кобилля ХІІІ 

с. Кобилля, 100 м  

на північний схід 

від центру села, 

урочище Збіч 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н.е.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

50  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

41 1534 Поселення 

Кобилля ХІV 

с. Кобилля, 2 км на 

північний схід від 

центру села, 

урочище Збіч 

енеоліт – бронза 

(IV – II тис. до н. 

е.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

40  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



42 1535 Стоянка 

Кобилля ХV 

с. Кобилля, на 

вершині великого 

пагорба, урочище 

Каміння 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

40  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

43 1601 Поселення 

Кобилля ХVІ 

с. Кобилля, східні 

околиці села, лівий 

берег заболоченої 

балки, 150 м на 

північний схід від 

кар'єру 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н.е.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

150  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

44 1654 Поселення 

Кобилля ХVІІІ  

с. Кобилля, 2 км на 

північ від центру 

села, урочище За 

Лосятиною 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н.е.) 

2008 р., 

В.Ільчишин 

100  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

45 1711 Курган 

Кобилля ХХ 

с. Кобилля, 

північно-західні 

околиці села, 

урочище «На 

бузьковім» 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2009 р., В. 

Ільчишин 

висота – 0, 5 

м, діаметр – 

20 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



46 4447-Тр Городище 

Колодне І 

с. Колодне, в селі 

біля церкви,західні 

околиці села. 

Городище 

знаходиться  на 

високому лівому 

березі річки із 

північно-західної 

сторони церкви. 

Окольне місто 

городища 

розташоване із 

південно-східної 

сторони від 

дитинця, оточене із 

півдня 

дугоподібним 

валом. Із західної та 

східної сторони 

городище оточене 

балками, із 

північної – 

заплавою річки.  

пізнє 

середньовіччя 

(ХІV) 

1939 р., О. 

Цинкаловсь-

кий, 2019 

обстежено 

М.Ягодинсь-

кою, 

В.Данилей-

ком 

3,8193 га, 

дитинець 

городища 

має форму 

круглої 

площадки 

розміром  

50 х 60 м, по 

периметру 

оточений 

ровом 

шириною 10 

м та 

глибиною від 

3 до 5 м.  

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325 

47 2338 Стоянка 

Колодне ІІ 

с. Колодне, на 

високому мисі над 

долиною потічка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1939 р. 

О.Цинкалов-

ський   

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



48 2339 Поселення 

Колодне ІІІ 

с. Колодне, урочище 

На калині коло 

піску, на південь від 

села, на лівому 

березі струмка 

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.) 

(пізній етап) 

1990 р.,  

Західно-

подільський 

загін 

Тернопільськ

ої експедиції 

ІСН АНУ    

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

49 1827 Поселення 

Колодне ІV 

с. Колодно, 2 км на 

південь від села, 

лівий берег  

р. Гнізна 

культура 

шнурової 

кераміки (ІІІ тис. 

до н. е.), 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н.е.), 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2011 р., М. 

Строцень, А. 

Чокан, О. 

Дерех 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

50 2344 Поселення 

Кретівці І 

с. Кретівці, на полі 

на схід від села 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.) . 

1939 р. 

О.Цинкалов-

ський   

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



51 2345 Поселення 

Максимівка І 

с. Максимівка 

(Чагарі Збаразькі), 

на полі між с 

Максимівка та 

Чагарі Збаразькі, 

поблизу залізничної 

станції 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.)  

1931 р., 

Т.Сулімірсь-

кий  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

52 2049 Поселення 

Максимівка ІІ 

с. Максимівка, 

правий берег ставу, 

що між селами 

Максимівка та Гори 

Стриївецькі 

вельбарська 

культура (ІІ-ІІІ 

ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.); 

2015 р. 

Строцень 

М.Б., 

Строцень 

Б.С. 

приблизно 

3,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

53 1457 Поселення 

Мала 

Березовиця І 

с. Мала Березовиця, 

на східному схилі 

мису по правому 

беререзі річки, за 1 

км на схід від села. 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.); 

черепино-

лагодівська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. V ст. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



54 1458 Поселення 

Мала 

Березовиця ІІ 

с. Мала Березовиця, 

на південно-

східному схилі мису 

по лівому березі. 

Річки, за 1 км на сх. 

від села, перед 

поворотом на ферму 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

0,75 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

55 1517 Поселення 

Мала 

Березовиця ІІІ 

с. Мала Бере зовиця, 

східні околиці села, 

лівий берег струмка 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

300  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

56 1928 Поселення 

Мала 

Березовиця ІV 

с. Мала Березовиця, 

1 км на північний 

захід від с. Мала 

Березовиця, 1,9 км 

на південний схід 

від г. Гонтова 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.), 

бронзовий час 

(ІІІ – ІІ тис. до н. 

е.) , 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

57 2346 Стоянка Малий 

Глибочок І 

с. Малий  Глибочок, 

урочище 

Гарголинщина, 

північні околиці 

села, на 

мисоподібному 

схилі, утвореному 

Гнізною та її 

правою притокою 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1987 р.,  

Б.Строцень    

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



58 2347 Стоянка 

Мусорівці І 

с. Мусорівці, 

урочище Лан 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому)  

1987 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

59 2348 Поселення 

Мусорівці ІІ 

с. Мусорівці, 

урочище Лан 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1987 р., Б. 

Строцень 

4 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

60 2349 Могильник 

курганний (6 

курганів) 

Нижчі  

Луб'янки І 

с. Нижчі Луб’янки, 

урочище 

Луб’янецький ліс, в 

лісі, направо від 

шосе на м. Ланівці  

недатовано  2002 р., 

А.Маціпура  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



61 4448-Тр Стоянка, 

поселення  

Новики ІІІ 

с. Новики,  

1 км на схід від 

південно-східних 

околиць села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

правого берега 

струмка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.) 

2008 р., 

В.Ільчишин 

2,1016 га  Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 325  

62 1338 Поселення 

Олишківці І 

с. Олишківці, 

західні околиці 

села, під лісом 

Чарівщина 

ранній залізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2006 р., 

В.Ільчишин  

0,75 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

63 2350 Поселення 

Оприлівці І 

с. Оприлівці, 

урочище За двором, 

східні околиці села, 

лівий берег струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.);  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1998 р., 

Б.Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

64 1378 Городище 

Опрілівці ІІ 

с. Опрілівці,  

в лісі, урочище 

Монастирисько 

празька культура 

(середина V 

ст.н.е.) 

2006 р., 

В.Ільчишин  

0,273050 м у 

діаметр 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



65 1714 Поселення 

Опрілівці ІІІ 

с. Опрілівці, 

південно-західні 

околиці села, 

правий берег  

р. Гніздична 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис. до 

н.е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., 

В.Ільчишин  

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

66 1715 Поселення 

Опрілівці ІV  

с. Опрілівці, 

південно-західні 

околиці села, лівий 

берег р. Гніздична 

трипільська 

культура,  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис. до 

н.е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., 

В.Ільчишин  

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

67 1716 Поселення 

Опрілівці V  

с. Опрілівці, 

північні околиці 

села, урочище «Над 

капличкою» 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис. до 

н.е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., 

В.Ільчишин  

1,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

68  Могильник  

Раковець-

Чеснівський І 

с. Раковець-

Чеснівський 

черняхівська 

культура (ІІІ - ІV 

ст. н.е.) 

Досліджува-

ли І.Винокур, 

М.Островсь-

кий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



69 2353 Поселення 

Раковець-

Чеснівський ІІ 

с. Раковець-

Чеснівський, на 

узвишші лівого 

берега р. Раковичка, 

притоки Горині 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

1963 р.,  

І.Винокур, 

М.Островсь-

кий   

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

70 2354 Поселення 

Решнівка І 

с. Решнівка, 

урочище Поле, на 

правому березі  

р. Жирак, навпроти 

західних околиць 

села  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1987, 

Б.Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 , Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

71 2359 Городище 

Старий  

Збараж І 

с. Старий Збараж, 

урочище Замкова 

Гора 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст. ) 

1997, 1998, 

1999 роки, 

2018 – 

розкопки М. 

Ягодинської 

15,5607 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



72 2367 Поселення 

Старий  

Збараж ІІ  

с. Старий Збараж, 

поле біля дач, на 

південний захід від 

села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.),  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

73 1206 Поселення 

Старий  

Збараж ІІІ  

с. Старий Збараж, 

урочище Поле Біля 

Яру 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

0,12 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

74 2361 Стоянка 

Старий  

Збараж ІV 

с. Старий Збараж, 

гора Весела, кар’єр 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

75 282 Городище 

Старий Збараж 

V  

с. Старий Збараж, 

урочище Бабина 

Гора 

давньоруський 

час (Х, ХІ, ХІІ-

ХІІІ ст.) 

1883 р., 

розкопки А. 

Кіркора; 

1976 р. – 

обстежив О. 

Ситник; 

1991-92 рр. – 

розкопки М. 

Ягодинської 

2,7599 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



76 2360 Могильник 

грунтовий 

Старий  

Збараж VІ 

с. Старий Збараж 

урочище Бабина 

Гора 

давньоруський 

час (Х-ХІ ст.) 

1883 р., 

розкопки 

А.Кіркора 

3,2300 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

77 4449-Тр Поселення 

Старий  

Збараж VІІ   

с. Старий Збараж, 

урочище Кирнички, 

правий берег  

р. Гнізна Гнила,  в 1 

км на захід від річки 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.), 

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.), 

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст.) 

1990 р., 

Західно-

подільський 

загін 

Тернопільськ

ої експедиції 

ІСН АНУ, М. 

Бандрівський 

5,4527 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325 

78 2363 Поселення 

Старий Збараж 

VІІІ 

с. Старий Збараж, 

урочище «Мшана»  

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.)  

1991 р., М. 

Бандрівський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



79 2366 Поселення 

(Мотовилівка І) 

с. Старий Збараж, 

урочище 

Мотовилівка, лівий 

берег р. Гнізни, 

мисоподібний 

виступ між 

хуторами 

Мотовилівка і 

Мельники 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

Б.Строцень 

1,20 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

80 2368 Поселення 

Стриївка І 

с. Стриївка, лівий 

берег струмка, на 

захід від Киданці ІІ 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.)  

Б. Строцень 4,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

81 2369 Поселення 

Стриївка ІІ 

с. Стриївка, лівий 

берег струмка, вниз 

по течії від 

Стриївки І 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

Б. Строцень 0,8 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

82 2370 Поселення 

Стриївка ІІІ 

с. Стриївка, правий 

берег струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

Б. Строцень 1,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



83 1332 Поселення 

Хоми І 

с. Хоми, урочище 

“Калдуб”, 1 км на 

північний схід від 

села, два борти та 

верхів’я заболоченої 

балки 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому), 

тшинецько-

комарівська 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н.е.), 

висоцька 

культура (ХІІ-

VІІІ ст. до н.е.), 

черепинсько-

лагодівська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. V ст. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (Х, ХІІ-ХІІІ 

ст.)  

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

10 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

84 1333 Могильник 

підплитовий 

Хоми ІІ 

с. Хоми, урочище 

“Калдуб”, 1 км на 

північний схід від 

села, лівий борт 

балки 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

85 1486 Стоянка Хоми 

ІІІ 

хутір Хоми, північні 

околиці хутора, на 

західному схилі 

невисокого мису, 

утвореного правим 

берегом балки 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2007 р., 

В.Ільчишин 

50  х 40 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



86 4352-Тр Поселення 

Хоми V 

с. Хоми, північні 

околиці села, в 

урочищі Калдуб 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

 В.Ільчишин Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 

87 2372 Поселення 

Чернихівці І  

с. Чернихівці, 

урочище Поле на 

південний схід 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1987 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162, 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

88 2373 Поселення 

Чернихівці ІІ 

с. Чернихівці, на 

пд.-сх. від села 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1987 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



89 2371 Поселення 

Чернихівці ІІІ 

с. Чернихівці, 

урочище За 

Ґуральнею, південні 

околиці села, лівий 

берег Гнізни 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.),  

висоцька 

культура (ХІ-VІ 

ст. до н. е.) 

1987 р., 

Б.Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

90 1876 Поселення 

Чернихівці ІV 

с. Чернихівці, вул. 

Горянська. В 

центральній частині 

села, на високому 

лівому березі річки, 

південніше моста. 

Ноа (ХІІІ-ХІІ ст. 

до н. е. ); 

ранньослов’янсь

кий час; 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р., 

В.Ільчишин, 

В.Моздір 

 не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 року 

№ 97  

91 2044 Поселення 

Чернихівці V 

с. Чернихівці, 

південна частина 

села на 

підвищеному мисі, 

на правому березі  

р. Гнізна, біля 

крайніх хат. 

епоха бронзи –

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2015 р. 

В.Ільчишин 

приблизно 

0,25 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

92 2374 Поселення 

Шимківці І  

с. Шимківці, 

урочище Попівщина 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

1987 р., Б. 

Строцень 

12 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



93 2375 Поселення 

Шимківці ІІ 

с. Шимківці, 

урочище Мартинова 

гора 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

1987 р., Б. 

Строцень 

18 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

94 2376 Поселення 

Шимківці ІІІ 

с. Шимківці, 

урочище За 

болотом, лівий 

берег Гнізни, 

південні околиці 

села 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1987 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Збаразької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1425   Меморіал Українських 

Січових Стрільців 

м. Збараж 1919 р. відновл

ено 

1993 р. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 388   Пам’ятник воїнам 

Радянської армії 

м. Збараж, 

біля контори 

колгоспу 

1944 р. 1970 р. Гром Л., 

Олієвськи

й В. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

7,75 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 3152   Пам’ятний знак „60 

років депортації 

українців” 

м. Збараж, 

біля мосту 

через р. 

Гнізну, нижче 

костелу 

1946 р. 2006 р.   Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

4 298   Будинок, у якому 

зупинявся письменник 

Франко І. 

м. Збараж, 

вул 

Грушевського

, 13 

1895-1898 

рр. 

1895 р. Невідомі Камінь, 

цегла, 

бляха 

Висота – 5 

м, площа - 

0,0228 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 480   Пам’ятне місце 

загибелі полковника 

запорізького війська 

Морозенка С. 

м. Збараж, 

вул. Б. 

Хмельницько

го, біля стін 

замку 

1649 1975 Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

меморіаль

на дошка - 

метал 

0,8х2,5 м Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

6 915   Будинок, у якому 

розташовувався штаб 

2-ї повітряної армії 

м. Збараж, 

вул. 

Грушевського

, 22 

1944 р. Буд. 

Поч.. 

ХХ ст., 

меморіа

льна 

дошка – 

1975 р. 

Автор 

будинку 

невідомий, 

меморіаль

на дошка – 

робота 

Тернопільс

ьких 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Цегла, 

бляха, 

меморіаль

на дошка - 

метал 

Будинок: 

висота – 

11,5 м, 

довжина – 

37,2 м, 

ширина – 

11,6 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,6х1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 488   Пам’ятне місце 

виступу на 

передвиборчому вічі 

письменника Франка 

І. 

м. Збараж, 

вул. 

Шевченка, 

біля школи № 

2 

1895 р. Мем. 

дошка – 

1970 р. 

Козлик І., 

Колесник 

В. 

(Тернопіль

) 

Мармур 1х0,92 м Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 3154   Могила Куцої О. - 

килимарки, педагога, 

художника-

реставратора 

м. Збараж, 

кладовище 

1949-1986 

рр. 

1985 р.   Надгробок 

із 

червоного 

каменя 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 684 35 

209  

102 

Меморіальний 

комплекс Слави воїнів 

Радянської армії. 

Військове кладовище: 

Братські могили воїнів 

Радянської армії (209); 

могили воїнів 

Радянської армії(102) 

м. Збараж, 

парк ім. Б. 

Хмельницько

го 

1941-1945 

рр. 

1954 р., 

1985 р. 

Скульптор

– Табака 

Б., 

архітектор 

– Скочеляс 

В. 

Бетон, 

граніт, 

метал 

Обеліск – 

3х3,5 м, 

площа - 

0,0020 га. 

Площа - 

0,2700 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147,  

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



10 684/1   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Пігорєва М. 

м. Збараж, 

парк ім. Б. 

Хмельницько

го 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор

– Табака 

Б., 

архітектор 

– Скочеляс 

В. 

Граніт Площа - 

0,0012 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

11 684/2   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Курятникова М.А. 

м. Збараж, 

парк ім. Б. 

Хмельницько

го 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор

– Табака 

Б., 

архітектор 

– Скочеляс 

В. 

Граніт Площа - 

0,0012 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

12 684/3   Меморіальні стели з 

іменами жителів 

району, які загинули в 

Другій Світовій війні 

м. Збараж, 

парк ім. Б. 

Хмельницько

го 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор

– Табака 

Б., 

архітектор 

– Скочеляс 

В. 

Граніт   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

13 1445   Родинних склеп 

лікарів і громадських 

діячів Білинських. 

м. Збараж, 

старе 

кладовище 

Початок 

ХХ ст. 

Почато

к ХХ 

ст. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



14 3153   Пам’ятний знак 

репресованим, які 

загинули під час 

конвоювання їх на 

Сибір 

м. Збараж, 

старе 

кладовище 

40-50-ті 

рр. ХХ ст. 

    Камінь, 

земляний 

насип, 

дерев’яний 

хрест 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

15 3272   Братська могила 

поляків, які трагічно 

загинули у ніч з 22 на 

23 лютого 1944 р. 

Мала 

Березовиця, 

старе 

польське 

кладовище, 

справа від 

дороги на с. 

Ігровицю, 

узлісся, 

49.750729, 

25.560162 

1944 р. 2007 р. Впорядков

ано 

поляками 

Камінь, 

мармур, 

граніт 

Хрест - 3 

м, плити - 

1,6х0,85 м, 

площа - 

0,0048 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

05.03.2013 

р. № 26-од 

16 529   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вищі 

Луб’янки 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Висота 

обеліску – 

3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



17 1430   Пам’ятний  знак на 

могилі жертв НКВС 

с. Вищі 

Лубянки 

1949 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

18 537   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Гніздичне 1941-1945 

рр. 

1973 р. Скульптор

– 

Фурманов 

М. 

(Тернопіль

) 

Бетон Висота 

скульптур

и – 1,2 м, 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

19 1431   Пам’ятний знак на 

місці розстрілу 28 

жителів села органами 

НКВС 

с. Гори-

Стрийовецькі, 

під лісом 

20 березня 

1944 р. 

    Насип – 

земля, 

хрест – 

дерево 

Висота 

хреста – 3 

м, насип – 

4х8х8, 

площа – 

0,0081 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

20 1432   Пам'ятний знак 

(таблиця) до 95-річчя 

від дня народження 

вченого Олександра 

Смакули на будинку, 

де він народився 

с. Доброводи           Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



21 540   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Доброводи 1941-1945 

рр. 

1967 р. Чайка Я. 

(Львів) 

Бетон Висота 

постамент

у – 2,1 м, 

меморіаль

ні плити – 

1,95 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

22 541   Пам’ятний знак на 

честь фольклориста і 

перекладача О. 

Роздольського 

с. Доброводи 1872-1954 

рр. 

1976 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Мармур 0,8х1 м Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

23 3155   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Доброводи, 

біля входу на 

церковне 

подвір’я 

1894 1894 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

24 542   Будинок, у якому 

зупинявся письменник 

Франко І. 

с. Добромірка 1898 р. ХІХ ст., 

меморіа

льна 

дошка – 

1971 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Буд. – 

глина, 

черепиця, 

меморіаль

на дошка - 

мармур 

Будинок: 

висота – 

3,25 м, 

довжина – 

12 м, 

ширина – 

6 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,5х6,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



25 869   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Залужжя 1941-1945 

рр. 

1977 р. Івано-

Франківсь

кі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота – 

3,2 м, 

стела – 

5х6, площа 

– 0,0132 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

26 3156   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Залужжя, г. 

Чернеча, біля 

церкви 

1848 р. 1875 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест-

метал, 

постамент-

камінь-

вапняк 

Висота 

хреста – 

1,5 м, 

1,9х0,3х0,3 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

27 1433   Музей-садиба Івана 

Горбачевського, 

вченого-лікаря, 

першого міністра 

охорони здоров’я 

Австро-Угорщини 

с. Зарубинці   2004 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

28 1449   Одиночні поховання 

(2) воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Зарубинці серпень 

1946 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



29 294   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Заруддя 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор

– Шпак Г. 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

30 1434   Пам'ятний знак 

(таблиця) поету і 

журналісту Івану 

Горбатому 

с. Заруддя на 

будинку 

школи 

1934 –1990 2004 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

31 736   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії, пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Іванчани, 

вул. 

Центральна, 

біля сільської 

ради, 

49.747748, 

25.614080 

1941-1945 

рр. 

1971 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 0,8 м, 

площа - 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

32 1450   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Іванчани, 

ур. "Прачка", 

біля мосту 

через ставок, 

дорога на с. 

Кобилля, 

49.755211, 

25.613135 

1848 р. 1848р. 

віднов. 

поч. 90 

–х. рр. 

ХХст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь 

вапняк 

Постамент 

-  1,2 м, 

цоколь -  

0,2х1,1х1,2 

м, хрест - 

1,5 м, 

хрест 

(довжина) 

-  1,8 м, 

площа - 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



33 548   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Капустинці 1944 р. 1970 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт висота – 

2,3 м, 

площа - 

0,0150 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

34 549   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Капустинці 1941-1945 

рр. 

1970 р. Робота 

Коростиші

вських 

майстерен

ь 

Житомирс

ької обл. 

Камінь, 

граніт 

Висота – 3 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

35 302   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Киданці 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

36 1896   Пам’ятний знак 

(насип курганного 

типу) „Борцям за волю 

України” 

с. Кобилля, 

біля мосту 

через річку 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

земля, 

метал 

Насип – 

3х3х5 м, 

хрест – 2,5 

м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



37 1873   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Кобилля, 

біля церкви 

св. Юрія 

1875 р. 1875 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь 

Хрест – 1,7 

м, 

постамент 

– 

1,6х0,4х0,4  

м, площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

38 1809   Пам’ятний знак 

(скульптура) 

“Хрещення Ісуса 

Христа” 

с. Кобилля, 

вул. Зарічна, 

центр (за 

будинком 

культури) 

      Камінь 

вапняк, 

метал 

Скульптур

а – 1,1 м, 

постамент 

– 

1,5х0,65х0,

65 м, 

цоколь - 

0,5х1,45х1,

45 м, 

площа - 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

39 303   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кобилля, 

вул. Зарічна, 

центр, 

роздоріжжя 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Скульптур

а – 3 м, 

обеліск - 5 

м, 

постамент 

– 

0,65х2х0,4 

м, площа - 

0,0120 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



40 1435   Могила воїна 

Радянської армії 

Юхима Дмитровича 

Пінчука 

с. Кобилля, 

кладовище, 

східні 

околиці села, 

вершина 

пагорба, 

старе 

польське 

кладовище 

загинув 5 

березня 

1944 р. 

    Метал, 

Бетон 

Хрест - 0,5 

м, обеліск 

- 1,2 м, 

могила - 

1х2 м, 

площа - 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

41 1905   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (7 

чол.) 

с. Кобилля, 

південна 

частина села, 

неподалік 

церкви св. 

Юрія, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

бетон 

Хрест – 4 

м, плита – 

0,6х2,5х3 

м, площа - 

0,0008 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

42 1883   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Кобилля, 

роздоріжжя 

вул. 

Шевченка і 

Загріївка 

1848 р. 1848 р., 

наново 

встанов

лений у 

1995 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь 

вапняк 

Хрест – 1,7 

м, 

постамент 

– 2х1,4х1,4 

м, площа - 

0,0036 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



43 1436   Братська могила 

невідомих воїнів, 

перепохованих у роки 

Другої світової війни 

с. Колодне 1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

44 3274   Могила невідомого 

воїна Першої світової 

війни 

с. Колодне, на 

подвір’ї 

церкви св. 

Михаїла 

(дер.) 

1914-1918 

рр. 

1914-

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест - 1,1 

м, 

постамент 

- 1,6х1х1 

м, площа - 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од 

45 304   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Колодне, 

навпроти 

сільської 

ради, дорога 

на с. 

Болязуби 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Львівська 

кераміко-

скульптур

на фабрика 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1,15 м, 

площа – 

0,08 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



46 1437   Могила Степана 

Якимишина 

с. Мусорівці розстрілян

ий у 1949 

р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

47 306   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нижчі 

Луб’янки 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор

– Гром В. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

48 738   Могила воїнів 

Радянської армії 

Тарашевського І. та 

Виличка С., пам’ятний 

знак воїнам-землякам, 

які загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Новики, 

центр, 

роздоріжжя 

на с. 

Добриводи 

1944 р., 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Афонічев 

В. 

(Вишнівец

ь) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

4,5 м, 

постамент 

- 

0,6х3,5х3,5 

м, площа - 

0,0150 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

49 1439   Могила вояка 

Української 

Повстанської Армії 

Василя Мурзи 

с. Решнівка 1949 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



50 566   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Решнівка 1941-1945 

рр. 

1973 р. Фурманов 

М. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 1,8 м, 

постамент

у – 2,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

51 1026   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Розношинці 1941-1945 

рр. 

1985 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

монументу 

– 7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

52 308   Могила одного з 

організаторів 

транспортування 

газети „Іскра” та 

інших революційних 

видань в Росію 

Шмігера І. 

с. Розношинці 1865-1925 

р. 

1925 р. Скульптор

– Захара В. 

(Тернопіль

) 

Камінь Висота 

обеліску – 

2,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

53 735   Пам’ятний знак на 

честь перебування в 

селі письменника 

Стефаника В. 

с. Розношинці 1894, 1896, 

1898, 1903 

рр. 

Мем. 

дошка – 

1971 р. 

  Мармур, 

мідь 

кована 

1х0,8 м Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

54 310   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Синява 1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,95 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



55 1440   Могила воїна 

Радянської армії 

(невідомий) 

с. Стриївка, 

кладовище(бі

ля фіртки 

1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

56 311   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Стриївка, 

центр, 

роздоріжжя 

неподалік 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Афонічев 

В. 

(Вишнівец

ь) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

57 1452   Пам’ятний знак діячці 

української культури 

за кордоном Оксані 

Лятуринській 

с. Хоми, хутір 

Ліски 

1902 –1970 2002 р.   Граніт 2,6х1,8х1,4

, портрет – 

0,5х0,5, 

текст – 

0,8х0,5, 

площа – 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

58 3157   Могила Вітенька І.В. - 

вченого-кібернетика 

с. Чернихівці, 

кладовище, 

на південь від 

церкви, N 

49°63692 , E 

25°73397 

1938-1974     Мармур Висота 

могили – 

1,4 м, 

плита 

могили – 

2,5х1,2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



59 4488-Тр   Могила народного 

оповідача, 

сподвижника І.Франка 

Грицуняка Антона 

Андрійовича 

с. Чернихівці, 

кладовище, 

на північний 

схід від 

церкви, N 

49°63'615 , E 

25°73385 

1900 р. 1900 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон 

Хрест - 0,7 

м, 

постамент 

- 

1,9х1,1х1,1 

м, площа - 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 

60 312   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шили 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор

– Шпак Г. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,7 м, 

постамент

у – 1,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

61 1441   Пам’ятний знак на 

місці бою між 

частиною Радянської 

Армії і українськими 

повстанцями  – 

Луб’янецький ліс, 22 

травня 1944 р., 

перезахоронення 

останків повстанців у 

1990 р. у с. Шили 

с. Шили, 

кладовище 

22 травня 

1944 р. 

Пере 

захорон

ення 

1990 р. 

  Цегла, 

камінь, 

хрест – 

азбестова 

труба 

Висота 

хреста – 3 

м, 

надгробку 

– 2,7 м, 

площа – 

0,0025 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



62 916   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шимківці 1941-1945 

рр. 

1972 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 1,8 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Збаразької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1443   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

м. Збараж 1856-1916 

рр. 

1992 р. Скульптор 

– 

Одрехівськ

ий В., 

архітектор 

– Скочеляс 

В. 

Бетон, 

карбована 

мідь 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 314   Пам’ятник 

державному і 

військовому діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану 

м. Збараж, 

вул. Б. 

Хмельницько

го 

1595-1657 

рр. 

1954 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота – 

2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 297   Пам’ятник 

польському поету 

Міцкевичу Адаму  

м. Збараж, 

парк ім. Б. 

Хмельницько

го 

1798-1895 

рр. 

1898 р., 

рек. 

1970 р. 

Автор 

невідомий 

Камінь Обеліск – 

2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 1442   Пам’ятник першому 

командиру Україської 

повстанської Армії 

Клячківському 

Дмитру 

м. Збараж, 

центр 

1911 – 

1945 рр. 

1995 р. Скульптор 

В. 

Мельник 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 3009   Скульптура Матері 

Божої в пам’ять про 

пожежу 

с. Базаринці, 

вул. І.Франка, 

біля 

Збаразького 

РЕМ 

- 5.10.190

7 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

6 1446   Пам’ятник Морозенку с. Вищі 

Луб’янки 

  1993 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 3010   Скульптура св. 

Антонія 

с. Вищі 

Луб’янки, 

вул. І. 

Франка, біля 

школи 

- 1873 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 313   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Доброводи 1814-1861 

рр. 

1964 р. Скульптор 

– 

Одренсов 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 0,8 м, 

постамент 

– 2,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. №147 

9 1424   Пам’ятник вченому 

Смакулі Олександру  

с. Доброводи, 

територія 

ліцею 

1900 – 

1983 рр 

2000 р. Скульптор

- І. Маляр 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

10 1448   Скульптура св. 

Онуфрія 

с. Залужжя - ХІХ ст. Францішек 

Станькеви

ч, Іоан 

Шейгец 

Камінь-

вапняк 

Скульптур

а – 1,3 м; 

постамент 

– 

1,8х,45х0,4

5 м, площа 

– 0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



11 4476-Тр 

(3278) 

  Скульптура св. Анни 

(Розалії) 

с. Залужжя, 

вул. 

Виноградна, 4 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а - 1,1 м, 

постамент 

- 

1,5х1,5х1,5 

м, площа - 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 



12 4477-Тр 

(3279) 

  Скульптура Матері 

Божої 

с. Залужжя, 

вул. 

Збаразька,32 

- 1863 р Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а - 1,2 м, 

постамент 

- 1,2х1х1 

м, площа - 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 



13 4478- Тр 

(3280) 

  Скульптура Матері 

Божої Непорочного 

Зачаття 

с. Залужжя, 

вул. 

Збаразька,70 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а - 1,3 м, 

постамент 

- 1,9х1х1 

м, площа - 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 

14 3012   Скульптура св. 

Григорія 

с. Залужжя, 

вул. Л. 

Українки 

- 1844 р. Меценати 

Габріела і 

Маріанна 

Фельчиши

ни 

Камінь-

вапняк 

Скульптур

а – 1,3 м; 

постамент 

– 1,2 м 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



15 4479-Тр 

(3281) 

  Скульптура Матері 

Божої 

с. Залужжя, 

роздоріжжя 

вул. Франка – 

Франка бічна 

- 1927 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а - 1,3 м, 

постамент 

- 

1,8х1,1х1,3 

м, площа - 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 

16 3011   Пам’ятний знак 

(скульптура св. 

Розалії) на захист від 

епідемій 

с. Залужжя, 

центр, біля 

церкви 

- 1831 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

вапняк 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

17 315   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Киданці 1856-1916 

рр. 

1966 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 2,5 м, 

постамент 

– 3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



18 3014   Скульптура св. Томаса с. Кретівці, 

вул. Дружби, 

подвір’я 

жителя 

- 1880 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

19 4481-Тр   Скульптура св. 

Миколая 

с. Мала 

Березовиця, 

49.752326, 

25.565761 

- 1864 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а - 1,5 м, 

постамент 

- 2х1,1х1 

м, площа - 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 



20 3013   Пам’ятний знак 

(скульптура Матері 

Божої) в оборону від 

голоду, війни і 

раптової смерті 

с. Нижчі 

Луб’янки, 

центр, на 

перехресті 

доріг 

- 1918 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

21 3015   Скульптура Сятої 

Трійці 

с. Синява -     камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

22 318   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Синява 1814-1861 

рр. 

1961 р. Скульптор 

– Беч В., 

Голофаєв 

В. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 1,2 м, 

постамент 

– 2,85 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

23 3016   Скульптура Матері 

Божої 

с. Синява, -     камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



24 4485-Тр 

(3284) 

  Скульптура св. Анни 

та Матері Божої 

с. Старий 

Збараж, біля 

дороги в с. 

Верняки 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а - 1,1 м, 

постамент 

- 

2,05х1,15х

1,15 м, 

площа - 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 



25 4487-Тр 

(3285) 

  Скульптура св. Анни 

та Матері Божої 

с. Старий 

Збараж, біля 

дороги в с. 

Залужжя 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а - 1,3 м, 

постамент 

- 

1,5х0,8х0,8 

м, площа - 

0,0006 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. № 76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 



26 4486-Тр 

(3286) 

  Скульптурна 

композиція: Відкрите 

серце Ісуса та 

Непорочне серце 

Марії 

с. Старий 

Збараж, біля 

дороги в с. 

Залужжя 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а - 1,1 м, 

постамент 

- 

1,65х1,1х0,

8 м, площа 

- 0,0001 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. №76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 

27 319   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Шили 1814-1861 

рр. 

1958 р. Скульптор 

– Чайка Я. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 1,2 м, 

постамент 

– 2,85 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



28 4483-Тр 

(3283) 

  Скульптура св. 

Миколая 

х. Верняки, 

центр 

- 1858 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

земля 

Скульптур

а - 1,05 м, 

постамент 

- 

1,1х0,7х0,7 

м, насип - 

4х9х9 м, 

площа - 

0,0085 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.05.2014 

р. №76-од, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

18.04.2017 

р. № 323 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Зборівська територіальна громада 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1 1912 Костел (мур.) м. Зборів,  

вул. Б. 

Хмельницького, 3 

1755 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

2 2047 Церква і дзвіниця св. Остафія 

(дер.) 

с. Беримівці ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

3 2039 Церква Успення Пресвятої 

Богородиці(дер.) 

с. Бзовиця 1701 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

4 2151/2 Дзвіниця церкви св. Миколая 

(дер.) 

с. Велика Плавуча, 

вул. Центральна, 1 

XVI ст. місцевого 

значення 

  

5 2151/1 Церква св. Миколая (дер.) с. Велика Плавуча, 

вул. Центральна, 27а 

XVI ст. місцевого 

значення 

  

6 2056 Церква св. Дмитрія (мур.) с. Вовчківці 1886 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

7 2053 Церква св. Михаїла (дер.) с. Годів 1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

8 2062 Церква св. Параскеви с. Жуківці ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

9 2049 Церква Пресвятої 

Богородиці(мур.) 

с. Манаїв 1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

10 2055 Церква Іоанна 

Хрестителя(мур.) 

с. Нище 1893 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

11 2046 Церква св. Безсребреників 

Косми і Дем'яна(дер.) 

с. Перепельники 1854 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

12 2054 Церква св. Параскеви (дер.) с. Розгадів 1928 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

13 2044 Церква св. Покрови (дер.) с. Травотолоки ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Зборівської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2377 Поселення 

Беримівці І 

с. Беримівці, 

північні-північно-

східні околиці села, 

лівий берег  

р. Східна Стрипа 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

1,2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 2378 Поселення 

Беримівці ІІ  

с. Беримівці, 

урочище Біля 

Ферми 

черняхівська 

(ІІІ-ІV ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

1,5 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

3 1713 Поселення 

Волосівка І 

с. Волосівка, 

північно-східні 

околиці села, 

верхів'я ставу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



4 2385 Поселення 

Гарбузів І 

с. Гарбузів, 

південно-східні 

околиці села, лівий 

берег струмка, 

правої притоки 

Серету 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.);  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.);  

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст) 

2002 р., 

В.Тиліщак, 

М.Бігус 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2386 Поселення 

Гарбузів ІІ 

с. Гарбузів, 

урочище Щехти, на 

захід від села, лівий 

берег Серету 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2002 р., 

В.Тиліщак, 

М.Бігус 

1,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 2387 Поселення 

Гарбузів ІІІ 

с. Гарбузів,  

на північний захід 

від села, під лісом, 

лівий берег Серету 

західноподільськ

а група 

скіфського часу 

( ІІ пол. VІІ – V 

ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2002 р., 

В.Тиліщак, 

М.Бігус 

1,25 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 2384 Курган  

Гарбузів ІV 

с. Гарбузів,  

на південь від села 

(городи), на захід 

від колишньої 

тракторної бригади 

недатовано  2002 р., 

В.Тиліщак, 

М.Бігус 

висота-0,7 м, 

діаметр-9 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



8 1288 Поселення 

Гарбузів VІ  

с. Гарбузів, 

північно-східні 

околиці села, мис, 

утворений лівим 

берегом р. Правий 

Серет та правим 

бортом балки 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

9 1289 Поселення 

Гарбузів VІІ  

с. Гарбузів,  

300 м на північний 

схід від села, лівий 

берег р. Правий 

Серет, в 

привершинній 

частині мису, 

утвореного двома 

балками 

давньоруський 

час(Х – ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,1 га (50х20 

м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 1290 Поселення 

Гарбузів VІІІ  

с. Гарбузів,  

600 м на північний 

схід від села, лівий 

берег р. Правий 

Серет, в північно-

східній частині 

мису, утвореного 

двома балками 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,06 га 

(20х30 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

11 2396 Поселення 

Годів І 

с. Годів,  

південно-західні 

околиці села, за 0,7 

м від села 

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



12 2397 Поселення 

Годів ІІ 

с. Годів,  

північні околиці 

села, за 0,45 м від 

села 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 2406 Городище 

Заруддя І 

с. Заруддя,  

західна частина 

села, над р. Мала 

Стрипа 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 2407 Поселення 

Заруддя ІІ 

с. Заруддя,  

0,7 м західніше 

села, лівий берег   

р. Мала Стрипа 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

15 2408 Поселення 

Зборів І 

м. Зборів, північно-

західні околиці 

міста, за 0,4 м на 

північний захід 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



16 1334-Тр Міські 

укріплення 

Зборова 

м. Зборів, 

центральна частина 

міста 

сер. ХVІ ст.   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012  

№1371 

17 1749 Поселення 

Кабарівці І 

с. Кабарівці,  

східні околиці села, 

правий берег ставу 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., О. 

Дерех, А. 

Чокан 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

18 2415 Поселення  

Красна І 

с. Красна,  

урочище Над 

ставами 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 2416 Поселення 

Кудобинці І 

с. Кудобинці, 

південно-східні 

околиці села, на 

мисі правого берега 

р. Стрипи і її 

правим допливом 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2002 р., 

М.Бігус 

4 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



20 2417 Курган 

Кудобинці ІІ 

с. Кудобинці, 

південно-східні 

околиці, лівий берег 

Стрипи 

недатовано 2002 р., 

М.Бігус 

висота – 2,5 

м;діаметр – 

12 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

21 1291 Поселення 

Манаїв І 

с. Манаїв,  

південно-західні 

околиці села, східна 

частина мису, 

утвореного лівим 

берегом р. Правий 

Серет та правим 

берегом її притоки 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

( ІІ пол. VІІ – V 

ст. до н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

2 га (100х200 

м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

22 1292 Поселення 

Манаїв ІІ 

с. Манаїв,  

0,75 км на захід – 

південний захід від 

села, правий берег 

притоки р. Правий 

Серет, північно-

східний схил мису 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,2 га 

(100х20 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

23 1293 Поселення 

Манаїв ІІІ 

с. Манаїв,  

0,75 км на захід від 

села, на невеликому 

мисі, утвореному 

правим берегом 

притоки р. Правий 

Серет та лівим 

бортом великої 

балки 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,09 га 

(30х30 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



24 1294 Поселення 

Манаїв ІV 

с. Манаїв,  

1,1 км на захід від 

села, правий берег 

притоки р. Правий 

Серет, на мисі, 

утвореному двома 

видолинками 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

( ІІ пол. VІІ – V 

ст. до н. е.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,25 га 

(50х50 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

25 1295 Поселення 

Манаїв V 

с. Манаїв,  

1 км на захід від 

села, лівий берег 

притоки  

р. Правий Серет 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

( ІІ пол. VІІ – V 

ст. до н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

26 1848 Поселення 

Метенів І 

с. Метенів,  

між та с. Грабківці, 

правий берег  

р. Стрипа 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруська 

культура (Х – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., М. 

Бігус 

12 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

27 2425 Курганна група 

(із двох 

курганів) 

Млинівці І 

с. Млинівці,  

на південний захід 

від села 

не датовано 2002 р. 

М.Бігус 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



28 2426 Поселення 

Монилівка І  

с. Монилівка, 

урочище Безодня 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

4,5 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

29 2427 Поселення 

Монилівка ІІ 

с. Монилівка, 

урочище Тіні 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

3 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

30 2428 Поселення 

Монилівка ІІІ 

с. Монилівка, 

урочище Загрушки 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

2,5 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

31 2435 Городище  

Ніще І 

с. Ніще,  

урочище Гора 

Хомець, південно-

східні околиці села, 

правий берег Серету 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2002 р., 

М.Бігус, 

В.Тиліщак; 

2004 р.–

обстежено 

М.Ягодинсь-

кою, Р.Мись-

кою, М. 

Бігусом 

100 м х 90 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



32 2437 Городище  

Оліїв І 

с. Оліїв,  

північно-східні 

околиці села, 

правий берег  

р. Лопушанки 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2002 р., 

М.Бігус 

локалізував 

1,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

33 2439 Поселення 

Оліїв ІІ 

с. Оліїв,  

західні околиці села 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

34 2440 Городище Оліїв 

ІІІ 

с. Оліїв,  

урочище Дубина, на 

північний захід від 

села 

недатоване  2002 р., 

М.Бігус 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

35 2438 Курган Оліїв ІV с. Оліїв,  

урочище Дубина , 

на північ від села, 

на північно-

східному узліссі  

не датовано 2002 р., 

М.Бігус 

діаметр – 2,5 

м, висота – 

0,5 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



36 1553 Поселення 

Оліїв VІа 

с. Оліїв,  

північно-західні 

околиці села, 

південніше 

цегельного заводу 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., В. 

Ільчишин 

0,7 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

37 1554 Поселення 

Оліїв VІб 

с. Оліїв,  

І – ІІ надзаплавні 

тераси південно-

східного схилу 

мису, 100 м на захід 

від поселення  

Оліїв Vа  

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., В. 

Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

38 1892 Поселення 

Оліїв VІІ 

с. Оліїв,  

північні околиці 

села, лівий берег р. 

Лопушанка 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2012 р., М. 

Бігус 

0,50 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

39 1301 Поселення 

Перепельники І 

с. Перепельники, 

урочище Глинки,  

2 км на південний 

захід від села 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Бігус 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



40 1302 Поселення 

Перепельники 

ІІ 

с. Перепельники, 

лівий (північний) 

берег ставу, 2,5 км 

на південний захід 

від села 

черепинсько-

лагодівська 

група скіфського 

часу ( ІІ пол. VІІ 

– V ст. до н. е.), 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Бігус 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

41 2441 Поселення 

багатошарове 

Підгайчики І 

с. Підгайчики, 

урочище Боярщина, 

на північний захід 

від села, правий 

берег р. Гнилка   

давньоруський 

час (ХІ, ХІІ-ХІІІ 

ст.) 

2002 р., 

М.Бігус 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

42 1670 Поселення 

Плісняни І 

с. Плісняни, 

південні околиці 

села, правий берег 

р. Мала Стрипа 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

А.Буда 

140  х 70 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

43 1671 Поселення 

Плісняни ІІ 

с. Плісняни, 

південні околиці 

села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

лівого берега  

р. Мала Стрипа, між 

рікою і дорогою на 

с. Вірлів 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., А. 

Буда 

80  х 45 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



44 1672 Поселення 

Плісняни ІІІ 

с. Плісняни,  

1 км на південний 

схід від села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

лівого берега  

р. Мала Стрипа, на 

схід від дороги на  

с. Вірлів 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

А.Буда 

130  х 60 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

45 2454 Поселення 

Тустоголови І 

с. Тустоголови,  

на північний схід 

від села, правий 

берег Серету 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2002 р. – М. 

Бігус 

100 м х 150 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

46 2455 Поселення 

Тустоголови ІІ 

с. Тустоголови,  

на північ від села, 

правий берег  

р. Серет 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2002 р. – М. 

Бігус 

2,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

47 1234 Поселення 

Футори І 

с. Футори,  

урочище “За 

Бзовицьким”, лівий 

берег р. Стрипа 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., М. 

Бігус 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



48 1270-Тр Комплекс 

пам'яток "Поле 

Зборівської 

битви 1649 

року" 

східні околиці, 

урочище 

"Тустоголівська 

гора", урочище 

Білий берег,  

с. Тустоголови та 

його околиці, 

урочище Боярщина 

(між селами 

Тустоголови та 

Підгайчикі 

1649 р   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012 

№1364 

49 1270/1-

Тр 

Укріплення 

польського 

табору 

східні околици 1649 р.   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012 

№1365 

50 1270/2-

Тр 

Місце 

розташування 

козацького 

табору 

с. Тустоголови та 

його околиці 

1649 р.   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012 

№1366 

51 1270/3-

Тр 

Місце 

розташування 

татарського 

табору 

урочище Боярщина, 

пагорб між селами 

Тустоголови та 

Підгайчики 

1649 р.   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012 

№1367 

52 1270/4-

Тр 

Місце 

розташування 

козацьких 

гармат 

урочище 

Тустоголовська 

гора, північні 

околиці Зборова, 

територия 

Млиновецької 

сільської ради 

1649 р.   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012 

№1368 



53 1270/5-

Тр 

Місце 

переправи 

польської армії 

через р. Стрипа 

вул. Куклинці, 

урочище Білий 

берег 

1649 р.   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012 р. 

№ 1369 

54 1270/6-

Тр 

місце боїв між 

козацько-

татарською та 

польською 

арміями 15-16 

серпня 1649 р. 

східні околиці  1649 р.   Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012 

№1370 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Зборівської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3248   Холерне кладовище  c.Заруддя 

кладовище в 

західних 

околицях 

населеного 

пункту біля 

діючого 

цвинтаря на 

вершині 

пагорба 

XIXст XIXст невідомі хрест-

метал 

Висота 

хреста -2 м 

постамент 

- 2х1,4х1,5 

м Площа 

0,0020 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

24.03.2011 

р. № 36 

2 1488   Братська могила 

воїнів Української 

Галицької Армії (бл. 

30 чол.) 

м. Зборів 1918-1919 

рр. 

1919 рр. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь. 

Дерево 

(дуб) 

Хрест – 4 

м, могила 

– 11х2,5 м, 

площа – 

0,0030 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



3 1490   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

м. Зборів, 

біля церкви 

Преображенн

я 

Господнього 

2-га пол. 

ХІХ ст. 

2-га 

пол. 

ХІХ ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь 

Хрест – 

1,70 м, 

постамент 

– 

1,6х0,75х0,

9 м, площа 

– 0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

4 1491   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

м. Зборів, 

біля церкви 

Преображенн

я 

Господнього 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь 

Хрест – 

1,50 м, 

постамент 

– 

1,9х1х0,85 

м, площа – 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

5 1489   Монумент жертвам 

тоталітарного режиму 

м. Зборів, 

вул. Б. 

Хмельницько

го, біля 

районної 

лікарні 

1939-1950-

ті рр. ХХ 

ст. 

    Камінь, 

цегла 

Стела – 2,2 

м, 

постамент, 

1,05х2,15х

0,7 м, 

площа – 

0,0008 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 



6 692   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

м. Зборів, 

вул. Б. 

Хмельницько

го, парк 

1941-1945 

рр 

1974 р. Скульптор

– Чайка Я. 

(Львів) 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3,3 м, 

постамент

у – 0,4 м, 

обеліску – 

8 м, площа 

– 0,0150 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

7 3174   Могила члена 

крайового проводу 

Організації 

Українських 

Націоналістів 

Башуцької-Самиців 

С.С. «Мотря»  

м. Зборів, 

вул. 

Козацька, 

кладовище 

1940-1956 

рр. 

2002 р.   граніт 2,55х2,65, 

висота 2,4, 

площа 7 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 3175   Пам’ятне місце страти 

Дяківа В. - сотника 

Української 

Повстанської Армії 

м. Зборів, 

вул. 

Хмельницько

го, навпроти 

міської ради 

лютий 

1945 р. 

  архітектор 

–  Сало 

В.Д., 

художник 

Коваль 

В.В. 

граніт 1,35х1,0, 

висота 

постамент

у 0,2, 

висота 

стели 1,2, 

площа 35 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 339   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

м. Зборів, 

дорога Зборів 

– Млинівці, 

біля АЗС 

1944 р. 1954 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 0,8 м, 

площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



10 1455   Ділянка могил на 

кладовищі полеглих у 

Першій світовій війні. 

Захоронені українці, 

поляки, німці, чехи, 

(37 хрестів) 

м. Зборів, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Площа – 

0,0300 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 3297   Каплиця та ділянка 

могил польських 

воїнів, які загинули 

протягом 1914-1920 

рр. 

м. Зборів, 

кладовище 

1914-1920 

рр. 

1935 р.   Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

12 322/1   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Жогіна С. Е. 

м. Зборів, 

кладовище 

1913-1944 

р. 

1944 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

цегла 

Висота 

обеліску – 

2,62 м, 

площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

13 599   Могила голови 

райвиконкому 

Єрьоменко А.М. 

м. Зборів, 

кладовище 

1894-1947 

р. 

1970 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Лабрадори

т, камінь 

Висота 

обеліску – 

2,1 м, 

постамент

у – 0,4 м, 

площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



14 322 8 Братські могили воїнів 

Радянської армії 

м. Зборів, 

кладовище, 

біля дороги 

1944 р. 1958 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,36 м, 

надмогиль

ні 

саркофаги 

– 1,2х0,7 

м, площа – 

0,0050 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

15 1457   Пам’ятне місце 

масового знищення 

жертв тоталітарного 

режиму протягом 

1946-1950 рр. 

м. Зборів, 

подвір’я 

районної 

лікарні, між 

церквою і 

лабораторією 

1946-1950 

рр. 

1946-

1950 рр. 

    Площа – 

0,0300 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

16 3173   Пам’ятник євреям, 

розстріляним у гетто 

м. Зборів, 

територія 

парку 

1941-1943 1991 Скульптор

– 

Г.Смерека 

Камінь, 

бетон, 

лабрадори

т 

12х7, 

висота 3,8, 

площа 84 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



17 1458   Пам’ятне місце 

масового знищення 

євреїв фашистами 

м. Зборів, 

територія 

ПМК, біля 

водонапірної 

башні 

1942 р.   Пам’ятний 

знак – 

робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь, 

цегла 

Стела – 2,1 

м, 

постамент 

– 

0,45х2,6х2,

2 м, площа 

– 0,0225 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

18 1270-Тр   Пам’ятне місце 

Зборівської битви 

“Білий берег” 

м. Зборів, ур. 

“Білий берег” 

1649 р. 1649 р.       Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї  від 

26.05.1997 

р. №209, 

Наказ 

Міністерств

а Культури 

України від 

22.11.2012 

р. №1364 

19 981   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Беримівці, 

біля будинку 

культури 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота – 4 

м, площа – 

0,0020 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



20 1459   Могила воїна 

Української 

Повстанської Армії 

Коцура Євгена 

с. Беримівці, 

кладовище 

біля церкви, 5 

ряд, 2 могила 

зправа 

1912-1945 

рр. 

1945 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон 

Стела – 2,6 

м, 

постамент 

– 

0,4х1,6х1,8 

м, площа – 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

21 1460   Поховання воїнів 

Української 

Повстанської Армії (9 

могил) 

с. Бзовиця 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

22 1499   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Вірлів, біля 

каплички, 

прив’їзді із с. 

Плісняни, 

біля дороги 

зліва 

1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 0,9 

м, 

постамент 

– 

1,3х0,7х0,7 

м, площа – 

0,0016 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



23 1066   Могила польського 

скрипаля Ліпінського 

Кароля 

с. Вірлів, 

старе 

кладовище 

1790-1861 

рр. 

1863 р. Майстер 

Пежовськи

й Т. 

Камінь-

пісковик, 

метал 

Колона – 8 

м, 

постамент 

– 2,1 м, 

площа – 

0,0005 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

24 1500   Братська могила 

воїнів Української 

Галицької Армії 

с. Вовчківці, 

кладовище, 

прямо від 

входу 150 м, 

зліва від алеї 

35 м 

1918-1918 

рр. 

1919 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

бетон 

Хрест – 2 

м, могила 

– 2х1,5 м, 

площа – 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

25 3158   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців 

с. Волосівка, 

біля церкви, 

на кладовищі 

1918 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент

-кам’яна 

піраміда – 

камінь, 

хрест-

метал 

Постамент 

2 х 3,1, 

висота 2,1 

м; висота 

хреста 4, 

площа 6 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



26 4404-Тр 

(3160) 

  Пам’ятний знак  

(обеліск) на честь 

битви польського 

загону під проводом 

полковника 

Констянтина 

Загоровського проти 

татарського чамбулу 

с. Годів, 

центр, 

навпроти 

магазину 

1694 ХVІІІ 

ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь 2,3х2,3 

висота 6, 

площа  

0,0006 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224  

27 3162   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Гукалівці, 

на 

роздоріжжі, 

при в’їзді з с. 

Лопушани 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

0,6х0,8 

висота 1,8 

м; Хрест 

висота 0,9 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

28 1147   Братська могила 

воїнів, які загинули у 

1675 р. у бою з 

турецько-татарською 

ордою 

с. Жабиня 1675 р. 1925 р. Потоцький 

Е. 

Камінь Земляний 

насип – 3 

м, обеліск 

– 3,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 



29 3164   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини   

с. Жабиня, 

біля костелу 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

вапняк 

Залізна 

огорожа 

Постамент 

1,2м; 

Хрест – 

1х0,6 3 

кв.м. 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

30 3165   Братська могила 

воїнів, полеглих в бою 

з татарами 

с. Жабиня, в 

полі за 

господарськи

м двором 

1675 1825 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

курганопо

дібний 

земляний 

насип 

Постамент 

1,65х1,65 

висота 3,2 

м; висота 

хреста 0,6, 

діаметр 

насипу 20, 

висота 2,4 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

31 478   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Заруддя, 

біля 

бібліотеки 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Чернівецьк

і 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Граніт, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

3,2 м, 

площа – 

0,0035 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

32 3171   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Заруддя, 

біля дороги 

при в’їзді з с. 

Вірлів 

1848 р. 1898 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

0,6х0,6 

висота 1,8 

м; висота 

хреста 1,1, 

площа 3 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



33 3172   Пам’ятний знак 

(хрест) «За тверезість» 

с. Заруддя, 

центр, на 

роздоріжжі 

1874 р. 1874 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

бетон 

Висота 

хреста 2,5, 

площа 64 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

34 1141   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Івачів, біля 

будинку 

культури 

1941-1948 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  

Романиши

н І. 

(Зборів) 

з/бетон Стела – 

5х2 м, 

площа – 

0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

35 1469   Братська могила 

німецьких воїнів, які 

загинули в Другої 

світовій війні 

с. Кабарівці, 

кладовище, 

біля церкви 

1941-1945 

рр. 

1941-

1944 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь площа – 

0,0600 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

36 1470   Одиночні могили 

австрійських воїнів 

(24 чол.) 

с. Кабарівці, 

урочище 

„Синя гора” 

1914-1918 

рр. 

1914-

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

  Площа – 

0,01 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



37 334   Братська могила 

чеських воїнів, що 

загинули під час 

Першої світової війни 

с. Калинівка, 

кладовище 

1917 р. 1927 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

земля 

15х13х2 м, 

висота 

хреста – 

3,5 м, 

площа – 

0,0792 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

38 3176   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Кальне, 

біля сільської 

ради 

1848 р.  1907 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

1,5х1,5 

висота 2,4 

м; висота 

хреста 1, 

площа 9 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

39 1471   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (3 

чол.) 

с. Кальне, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

40 1472   Могила загиблих в 

роки ІІ світової війни 

с. Кальне, 

кладовище 

1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



41 1511   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців 

с. Кальне, 

кладовище, 

біля 

дерев’яної 

церкви 

1914-1918 

рр. 

1918 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево Хрест – 3 

м,  могила 

– 0,4х2х2 

м, площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

42 3177   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Коршилів, 

на роздоріжжі 

1848 1898   камінь Постамент 

0,85х0,85 

висота 2,4 

м; висота 

хреста 1,0, 

площа 7 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

43 1473   Братська могила 

чеських воїнів, що 

загинули під час 

Першої світової війни 

(приблизно 40 чол.) 

с. Коршилів, 

ур. „Долина” 

1914-1918 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал Хрест – 3 

м, могила 

– 5х7 м, 

площа – 

0,0250 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



44 1474   Братська могила 

борців за волю 

України (2 чол.) 

с. Кудинівці, 

кладовище 

          Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

45 1140   Пам’ятник жертвам 

концтабору Талергоф 

с. Метенів, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

1987 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Обеліск з 

хрестом – 

3,17 м, 

постамент 

– 0,8 м, 

площа – 

0,000287 

га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

46 3180   Братська могила 

сотника Дяківа В. та 

двох невідомих воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Метенів, 

кладовище 

біля церкви 

1945 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест 

металевий 

2,5х2,5 

висота 

хреста 1,5, 

площа 6,5 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

47 1270/7-

Тр 

  Козацька могила - 

поховання козаків, які 

загинули в Зборівській 

битві 1649 року 

с. Млинівці, 

1,6 км на 

північний 

захід від 

Зборова, зліва 

від дороги 

Тернопіль-

Львів 

серпень 

1649 р. 

серпень 

1649 р. 

  Земля, 

камінь 

Площа - 

0,5585 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 



48 604   Пам’ятник першим 

механізаторам – 

трактор „Універсал” 

с. Млинівці, 

біля головної 

дороги 

1939 р. 1964 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Висота – 

2,5 м, 

площа – 

0,0025 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

49 1476   Могила німецького 

воїна, що загинув в 

Другій світовій війні 

Карла Гайнріха 

с. Монилівка, 

біля подвір’я 

Мархоцької 

Ганни 

1926-1944 

рр. 

1944 р.   Метал Хрест – 1 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

50 3184   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Мшана, 

біля клубу 

1848 р.    Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент 

-камінь, 

хрест - 

метал 

Постамент 

0,9х0,9, 

висота 1,7 

м; висота 

хреста 1,2, 

площа 

1,9х1,9 (4 

м2) 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



51 3182   Братська могила 

воїнів лейб-гвардії 

Преображенського 

полку (4 чол.) та воїна 

Української 

Повстанської Армії 

Дячука І.Ф. 

с. Мшана, 

кладовище, 

зліва за 

церквою 

7 липня 

1917 р., 5 

травня 

1945 р. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Земляний 

насип, 

меморіаль

на плита- 

камінь, 

хрест-

деревяний, 

табличка - 

метал 

Земляний 

насип-

2,4х5, 

висота 1,8, 

меморіаль

на плита-

1,1х0,6, 

висота 

хреста 4,5, 

площа 12 

м2  

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

52 3183   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (4 

чол.) 

с. Мшана, 

кладовище, 

зліва за 

церквою 

1944-1947 

рр. 

1947 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Постамент 

2,2х1,8, 

висота 

0,65 м; 

висота 

хреста 2, 

площа 4 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

53 3188   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Озерянка, 

біля церкви 

1848 р.  1898 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

1,2х1,2 

висота 2,0 

м; висота 

хреста 0,6, 

площа 7 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



54 982   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Оліїв 1941-1945 

рр. 

1985 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

пілонів – 

4,5 та 5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

55 3190   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. 

Підгайчики, 

на роздоріжжі 

в напрямку до 

церкви 

1848 р.    Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент

, хрест -

камінь 

Постамент 

0,8х0,8, 

висота 1,6 

м; висота 

хреста 1,2, 

площа 2х1 

(2 м2) 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

56 1270/9-

Тр (600) 

  Козацька могила – 

поховання козаків, які 

загинули в Зборівській 

битві 

с. Плісняни, 

західна 

околиця 

Присівецьког

о лісу, 1 км на 

південний 

схід від 

східної 

околиці села 

Плісняни, 

біля дороги 

на с. Вірлів 

серпень 

1649 р. 

серпень 

1649 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

земля 

Хрест – 2,5 

м, Стела – 

1,6х1,05х0,

7 м, насип 

– 4х10х10 

м, площа – 

0,0850 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 



57 1478   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(23 чол.) 

с. Присівці, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

    Дерево, 

земля 

Хрест – 4 

м, могила 

– 2,7х6х6 

м, площа – 

0,0040 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

58 3191   Будинок, у якому 

народився 

композитор, поет 

Купчинський Роман 

с. Розгадів 1894 р.     Мем. 

дошка – 

мідь, 

будинок – 

камінь, 

цегла 

Мем. 

дошка 

0,75х0,55 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

59 3192   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Розгадів, 

центр 

1848 р.    Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

0,5х0,5 

висота 

1,55 м; 

висота 

хреста 1,5, 

площа 5м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



60 3194   Пам’ятний знак 

(хрест) «За тврезість» 

с. Славна, 

біля 

дерев’яної 

церкви 

1874   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь 

Постамент 

0,7х0,7, 

висота 

1,35 м; 

висота 

хреста 

1,75, 

площа 1 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

61 1270/8-

Тр 

  Козацьке поховання с. 

Тустоголови, 

лівий берег р. 

Східна 

Стрипа, в 

лісосмузі 

серпень 

1649 р. 

серпень 

1649 р. 

  Дерево, 

земля, 

камінь 

Площа - 

0,0120 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 

62 3196   Кладовище російських 

воїнів 

с. Футори, за 

800 м перед 

в’їздом в 

село, біля 

дороги 

1914-1918     Скульптур

а Іоана 

Хрестител

я-камінь 

Площа 

кладовища 

1225 м2, 

постамент-

1,1х0,9, 

висота 1,8; 

висота 

скульптур

и 1,4 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

63 346   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ярославичі, 

біля будинку 

культури 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

4 м, площа 

– 0,0016 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



64 1480   Могила Українського 

Січового Стрільця 

с. Ярославичі, 

біля сільської 

ради 

1914 р.     Дерево, 

земля 

Хрест – 3 

м, насип – 

3х6х6 м, 

площа – 

0,0112 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

65 3198   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Ярославичі, 

на 

роздоріжжі, 

за 100 м від 

сільської ради 

1848 р.  1858 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

0,65х0,6, 

висота 1,6 

м; висота 

хреста 1,35 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

66 1523   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців 

с. Ярчівці, 

кладовище, 

зправа від 

входу 

1914-1918 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Хрест – 2 

м, могила 

– 

1,6х2,4х2,4 

м, площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



67 3068   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців та 2 воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Ярчівці, 

кладовище, 

справа від 

входу 

1918, 1947     Постамент

-кам’яна 

піраміда – 

камінь, 

хрест-

метал 

Постамент 

2,4х2,4, 

висота 1,6 

м; висота 

хреста 2, 

площа 6 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

68 362   Пам’ятник воїнам 

Радянської армії 

с. Августівка 1941-1945 

рр. 

1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота – 4 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

69 3199   Памятник Вихрущу 

Володимиру 

Павловичу - поету, 

вченому-економісту, 

громадсько-

політичному діячу 

с. Августівка, 

біля школи 

1934-1999 

рр. 

    Постамент

, бетон, 

граніт, 

бюст – 

мідна 

виколотка 

Бюст - 0,8 

м, 

постамент 

- 

1,7х0,35х0,

5м, цоколь 

- 

0,6х2,4х1,6 

м, площа - 

0,0014 га  

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



70 3312   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Августівка, 

центр, біля 

будинку 

культури 

1848 р. 1848 р.   Камінь Висота 

хреста – 

1,3 м, 

постамент 

– 

0,5х0,6х0,7 

м, цоколь 

– 

0,15х0,7х0,

7 м, площа 

– 0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

71 956   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Велика 

Плавуча, вул. 

Центральна 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Кутна А. 

(Козова) 

Цегла, 

бетон 

Висота 

стели – 4,5 

м, 

довжина – 

16 м, 

площа – 

0,0163 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

72 1546   Братська могила 

німецьких воїнів, 

полеглих в Другої 

світовій війні (3 чол., 

інші 25 перепоховано) 

с. Велика 

Плавуча, вул. 

Шевченка, 

біля церкви 

Перенесення 

Мощів 

Святого 

Миколая 

1941–1945 

рр. 

1941–

1945 рр. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



73 1544   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (7 

чол.) 

с. Велика 

Плавуча, 

кладовище, N 

49° 35.8741' E 

25° 13.4032' 

1944-1946 

рр. 

1944-

1946 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

74 1545   Єврейське кладовище 

померлих до 1941 р. і 

розстріляних у 

воєнний час (можливо 

холерний) 

с. Велика 

Плавуча, ур. 

"За 

Коваликом", 

на північний-

захід від села, 

N 49° 36.1725' 

E 25° 12.3632' 

1941–1945 

рр. 

1941–

1945 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

  Площа - 

0,0250 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

75 1577   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(12-14 чол.) 

с. Цицори, 

кладовище, 

західна 

частина села, 

північний кут 

кладовища, N 

49° 36.0862' E 

25° 16.1858' 

40–50 роки 

ХХ ст. 

40–50 

роки 

ХХ ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Каінь, 

бетон 

Площа - 

0,0030 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Зборівської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 980   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Жогіну С.Е. 

м. Зборів, 

вул. Б. 

Хмельницько

го 

1913-1944 

р. 

1985 р. Скульптор 

– Козлик, 

архітектор 

– Гой Р. 

(Тернопіль

) 

Мармуров

а крихта, 

граніт 

Погруддя 

– 1,1 м, 

постамент 

– 2 м, 

площа – 

0,0015 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

2 1492   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Зборів, 

вул. Б. 

Хмельницько

го, біля 

міської ради 

1814-1861 

рр. 

1994 р.   Мідь 

карбована, 

камінь 

Скульптур

а – 4 м, 

постамент 

– 1,6х6х5,2 

м, площа – 

0,1000 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 352   Пам’ятник 

державному і 

політичному діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану. 

м. Зборів, 

парк 

1595-1657 

рр 

1954 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 2,5 м, 

постамент 

– 4х1,5х1,5 

м, площа – 

0,0083 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 3017   Скульптура Матері 

Божої з Ісусом 

с. Вовчківці, 

центр, біля 

церкви 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 

1,4х0,7х0,7 

м, площа - 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

5 3018   Скульптура Ісуса с. Вовчківці, 

центр, біля 

церкви 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 

1,4х0,7х0,7 

м, площа - 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

6 3019   Скульптура Іонана 

Хрестителя 

с. Волосівка, 

біля дороги, 

перед мостом, 

біля джерела 

- 1882 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

– 1,1х1,1 

м, висота 

2,0 м; 

висота 

скульптур

и 1,3 м 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



7 3020   Скульптура Матері 

Божої з Ісусом 

с. Грабківці, 

центр, біля 

дороги 

- 1910 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

–  1,9х1,9 

м, висота 

1,9 м; 

висота 

скульптур

и 1,3 м, 

площа - 

0,0012 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 3022   Сульптура Матері 

Божої 

с. Жабиня, 

біля церкви 

- 1897 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1,5 м, 

постамент 

– 1,7х1х1 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 3023   Сульптура Матері 

Божої 

с. Жабиня, 

біля церкви 

- 1891 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1,5 м, 

постамент 

– 1,7х1х1 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



10 1506   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Жабиня, 

біля школи 

1814 –1861 

рр. 

2000 р. Скульптор 

– 

Косовськи

й В. 

Мемал Скульптур

а – 2,9 м, 

постамент 

– 

0,8х2,3х2,3 

м, площа – 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 3032   Скульптура Матері 

Божої 

с. Оліїв, біля 

церкви 

-   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Скульптур

а – 1,5 м, 

постамент 

– 

1,6х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

12 3035   Пам’ятник 

композитору, поету 

Купчинському Роману 

с. Розгадів, 

біля входу в 

будинок-

музей 

1894 – 

1976 рр. 

1994 р. Ск. Кулик 

Р., арх. 

Блюсюк В. 

Постамент

-камінь- 

пісковик, 

погруддя-

мідь 

Постамент 

– 2,2х1,4 

м, висота 

2,0 м; 

висота 

поруддя 

0,8 м 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



13 3038   Скульптура св. 

Миколая 

с. Футори - 1870 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Скульптур

а – 1,5 м, 

постамент 

– 1,8х1х1 

м; площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

14 617   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Велика 

Плавуча 

1814-1861 

рр. 

1957 р., 

рек. 

1982 р. 

Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 0,7 м, 

постамент 

– 1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

15 3291   Скульптура Матері 

Божої Непорочного 

Зачаття 

с. Велика 

Плавуча,  

вул. 

Шевченка, 

біля церкви 

Перенесення 

Мощів 

Святого 

Миколая 

  ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1.4 м, 

постамент 

– 

1,3х0,65х0,

65 м, 

площа – 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 



16 3292   Пам’ятний знак 

(хрест) на славу Божу 

з барельєфами святих 

с. Велика 

Плавуча,  

вул. 

Шевченка, 

біля церкви 

Перенесення 

Мощів 

Святого 

Миколая 

  ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест - 0,9 

м., 

постамент 

– 

1,7х1,1х1,1 

м,  площа 

– 0,0002 

га. 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 

17 3293   Скульптура Матері 

Божої 

с. Цицори, 

кладовище, 

західна 

частина села 

  ХІХ-

поч. ХХ 

ст. 

  Камінь Скульптур

а – 2 м, 

постамент 

– 

1,8х1,27х1,

27 м, 

площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Золотниківська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 2123 Церква Усікновення голови 

св. Іоанна Хрестителя (дер.) 

с. Гниловоди 

Гвардійське 

1888 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

2. 2124 Костел с. Гниловоди 

Гвардійське 

1939 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

3. 222 Дзвіниця (мур.) с. Зарваниця XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

4. 223 Костел (мур.) с. Зарваниця XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

5. 550/1 Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці (мур.) 

с. Зарваниця 1747- 

1755 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

6. 550/2 Дзвіниця церкви Покрови 

Пресвятої Богородиці (мур.)  

с. Зарваниця 1754 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Золотниківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1695 Курган 

Багатківці І 

с. Багатківці, 

північно-східні 

околиці села, 

вершина гори Лисої, 

між двома 

господарськими 

дворами 

культура 

невизначена 

2008 р., 

О.Дерех 

d – 15 м, h – 

1.3 m. 0,0174 

га, з ох. 

зоною 0,0515 

га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

2 1357 Поселення 

Бурканів І 

с. Бурканів, на 

правому березі  

р. Стрипа у 

південно-західній 

частині села 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., В. 

Ільчишин, С. 

Грабовий 

200  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



3 4361-Тр Поселення 

Зарваниця І 

с. Зарваниця,  

вул. А.Шептицько-

го, у центральній 

частині села, на 

відстані 20 м від 

місцевої духовної 

семінарії, на мисі, 

утвореному 

вигином лівого 

берега р. Стрипа. 

трипільська 

культура (ІV – 

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

епоха бронзи - 

ранньозалізний 

вік (ХV – V ст. 

до н.е.) 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2010 р., О. 

Дерех 

0,80 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36;  

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

23.01.2012  

№ 51 

4 2757 Могильник 

курганний 

Золотники І 

с. Золотники, 

урочище “Великий 

ліс” 

недатовано відкриття – 

поч. ХХ ст., 

В.Пшибислав

ський; 2009 

р., обстежили 

О. Дерех, 

С.Грабовий, 

А.Чокан 

3,1915 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 1740 Курган 

Золотники ІІ 

с. Золотники, 3 км 

на південний схід 

від села, гора 

Могила 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ХV – V ст. 

до н.е.) 

2009 р., О. 

Дерех, С. 

Грабовий, А. 

Чокан 

d – 20 м, h – 

2 м, 0,0293 

га, з охор. 

зоною 0,2566 

га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



6 4567-Тр Поселення 

Золотники ІV 

с. Золотники, 

північні околиці 

села, південно-

східніше 

господарського 

двору на мисі 

утвореному 

вигином правого 

берега р. Серет по 

вул. Королівка 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Петегирич; 

2013 р., 

обстежили 

О.Дерех та 

М.Бігус 

бл. 20,0 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

7 2770 Городище 

Надрічне І  

с. Надрічне,  

лівий берег  

р. Стрипа, південно-

східна околиця села 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., В. 

Петегирич 

1,8700 га, з 

охор. зоною 

4,533 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Золотниківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1852-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Багатківці, 

біля головної 

догоги зліва 

1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 1,3 

м, 

постамент 

– 

2,1х0,75х0,

75 м, 

площа – 

0,0121 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148, 

Наказ 

Міністерств

а Культури 

України від 

22.11.2012 

р. № 1364 



2 1816   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (2 чол.) 

с. Багатківці, 

кладовище, 

біля 

грунтової 

дороги 

1918-1920 

рр. 

2003 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон 

Хрест – 0,7 

м, 

постамент 

– 

1,9х1,15х0,

6 м, 

цоколь – 

0,8х4,3х4,3 

м, площа – 

0,0020 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

3 1817   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(18 чол.) 

с. Багатківці, 

кладовище, 

біля клену і 

берези 

Березень 

1945 р. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

земля 

Хрест – 3 

м, насип – 

0,6х2х2,4 

м, площа – 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 766   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бенева, біля 

головної 

дороги, перед 

церквою 

1941-1945 

рр. 

1970 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3 м, 

стіна – 1,3 

м, площа – 

0,0150 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



5 1851   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Бенева, біля 

церкви 

1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

хрест – 

метал 

Хрест – 0,8 

м, 

постамент 

– 

1,85х0,65х

0,65 м, 

цоколь – 

0,3х1,4х1,4 

м, площа – 

0,0002 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

6 1819   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (3 

чол.) 

с. Бенева, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал Хрест – 3 

м, насип – 

0,6х3х3 м, 

площа – 

0,0011 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

7 4408-Тр 

(3267) 

  Командний пункт - 

бункер бригади 

Больцано 

с. Бурканів 1915-1916 

рр. 

1915 р.   Бетон, 

залізні 

конструкці

ї 

Площа – 

0,0200 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

29.10.2012 

р. № 149, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 



8 768   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бурканів, 

біля сільської 

ради 

1941-1945 

рр. 

1972 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Скульптур

а – 2 м, 

постамент 

– 1,6х6х1 

м, площа – 

0,0300 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

9 1824   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(119 чол. відомі) 

с. Вишнівчик, 

кладовище, 

західний бік 

біля огорожі 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 0,8 

м, 

постамент 

– 

1,8х0,85х0,

85 м, 

цоголь – 

0,7х3х4 м, 

площа – 

0,0029 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

10 769   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вишнівчик, 

напроти 

дитячого 

садка, зправа 

від дороги до 

с. Гвардійськ 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

обеліску – 

5 м, 

постамент

у – 1 м, 

площа – 

0,0400 га  

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

11 984   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Гайворонка, 

біля церкви 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1,2 м, 

обеліску – 

6 м, площа 

– 0,0225 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



12 941   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Гвардійське, 

роздоріжжя 

напроти 

будинку 

культури 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2,4 м, 

площа – 

0,0080 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

13 558   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Мокрому Миколі 

Микитовичу 

с. Золотники 1919-1944 

р. 

1968 р. Львівська 

кераміко-

скульптур

на фабрика 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 1 м, 

постамент

у –2,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

14 986   Пам'ятне місце, де в 

роки Великої 

Вітчизняної війни 

знаходився командний 

пункт 625 стрілкового 

полку 

с. Золотники, 

північно-

східний 

напрямок від 

села, найвища 

точка 

1941-1945 

рр. 

1984 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота 

стели – 1,6 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 р 

№ 250. 

15 755   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Золотники, 

роздоріжжя 

біля 

кладовища 

1941-1945 

рр. 

1956 р., 

рек. 

1967 р., 

рек. 

1987 р. 

Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 1,8 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

площа 

0,0600 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



16 1834   Пам’ятний знак 

(насип курганного 

типу) „Борцям за волю 

України” 

с. Золотники, 

роздоріжжя, 

неподалік 

кладовища 

  1993 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик, 

земля 

Хрест – 1,2 

м, 

постамент 

– 2х2х2 м, 

насип – 

2,5х12х12 

м, площа – 

0,0200 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

17 1836   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (8 

чол.) 

с. Котузів, 

кладовище, 

південно-

західний кут 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево Хрест – 2 

м, площа – 

0,0033 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

18 969   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Котузів, 

при в’їзді в 

село, біля 

головної 

дороги зліва 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Ковальчук 

М. 

(Теребовля

) 

Бетон, 

цегла 

Заг. висота 

- 6,5 м, 

довжина – 

9 м, площа 

–0,0112 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

19 973   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Семиківці 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Ковальчук 

М. 

(Теребовля

) 

Бетон, 

цегла 

Заг. висота 

– 6 м, 

довжина – 

7 м, площа 

– 0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



20 1842   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (95 чол.) 

с. Семиківці, 

при в’їзді в 

село, напроти 

кладовища 

1914-1918 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

цегла, 

земля 

Хрест – 3 

м, насип – 

4х15х15 м, 

площа – 

0,0465 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

21 3246   Пам'ятний знак на 

могилі де захоронені 

Теодора і Фелікс 

Острозькі 

с. Соколів, 

поблизу 

хутору 

Панталиха 

1895 1895 невідомий  Хрест -

камінь 

Постамент 

- камінь 

 Висота 

Хреста - 

1,40 м. 

Постамену

: 0,03 м. 

Площа: 

0,0003 га. 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

24.03.2011 

р. № 36 

22 787   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Соснів, 

парк, біля 

дороги, 

напроти 

колишньої 

молочарні 

1941-1945 

рр. 

1975 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 1,5 м, 

пагорбу –

3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Золотопотіцька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 656 Замок с. Золотий Потік 

 

XVII ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

2. 1848 Палац графа Потоцького 

(мур.) 

смт Золотий Потік XVII ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

3. 1849 Садиба Скворчинського 

(мур.) 

смт Золотий Потік 1848 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

4. 1850 Гуральня (мур.) смт Золотий Потік ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

5. 1851 Костел (мур.) смт Золотий Потік 1634 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994р.№44 

6. 1852/1 Церква св. Трійці (мур.) смт Золотий Потік 1897р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

7. 1852/2 Дзвіниця церкви св. Трійці 

(мур.) 

смт Золотий Потік 1897 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

8. 1853 Каплиця Гвєнуша (мур.) смт Золотий Потік ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

9. 111 Церква Успенія (дер.) с. Губин 1845 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

05.12.1986р. № 343 

10. 112 Церква Покрови (дер.) с. Сокілець XVII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

05.12.1986р. № 343 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Золотопотіцької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2091 Поселення 

Возилів І 

с. Возилів, східна 

частина села, в 

садибі М.Проціка, 

поряд з 

могильником 

липицька 

культура (І- поч. 

ІІІ ст. н. е.) з 

елементами 

зарубинецької 

(ІІ ст. до н. е. – ІІ 

ст. н. е.) 

1969 р., І. 

Винокур 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 2092 Могильник 

Возилів ІІ 

с. Возилів, східна 

частина села, в 

садибі М.Проціка 

липицька 

культура (І- поч. 

ІІІ ст. н. е.)з 

елементами 

зарубинецької 

(ІІ ст. до н. е. – ІІ 

ст. н. е.) 

1966-1967 

роки, І. 

Винокур 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

3 2093 Поселення 

Возилів ІІІ 

с. Возилів, східна 

частина села, в 

садибі М.Проціка 

культура 

Поянешти-

Лукашівка 

(початок ІІ – до 

другої половини 

І ст. до н. е) 

1969 р., І. 

Винокур 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



4 2094 Поселення 

Возилів ІV  

с. Возилів, 

південно-східна 

околиця села, 

урочище 

“Кривеньке” 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

(поселення І) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2095 Поселення 

Возилів V  

с. Возилів, 

південно-східна 

околиця села, 

урочище 

“Кривеньке” 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

(поселення ІІ) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 1235 Поселення 

Возилів VІ 

с. Возилів, урочище 

“Поле”, на захід від 

села, на лівому 

березі Дністра, на 

орному полі, на 

рівні 10-12 м над 

урізом ріки 

мезоліт (ХІІ – 

VІІ тис. до н.е.);  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

пшеворська 

культура (ІІ ст. 

до н.е. – ІІ ст. 

н.е.) 

2000 р., 

Археологічна 

група 

екологічної 

експедиції 

“Дністер” 

0,25 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



7 4465-Тр Поселення 

Золотий Потік І 

смт Золотий Потік, 

південно-західна 

частина селища на 

правому березі   

р. Потік,  

уроч. Буковина 

трипільська 

культура (ІV – 

ІІІ тис. до н.е.) 

1990-ті рр. 

В.Пензей 

приблизно 

12,0 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації  

№ 76-од від 

15.05.2014, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

8 4466-Тр Поселення 

Золотий Потік 

ІІ 

смт Золотий Потік, 

південна частина 

селища на березі 

ставу 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

М.Строцень  

приблизно 

10,0 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації  

№ 76-од від 

15.05.2014, 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 



9 2097 Стоянка 

Космирин І 

с. Космирин, 

урочище Над 

Лютечкою, на 

лівому березі  

р. Дністер, між 

лесом і селом на 

схилі плато  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1927 р. Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

10 119 Стоянка 

Миколаївка І  

с. Губин,  

друга надзаплавна 

тераса лівого берега 

Дністра, на околиці 

села в лесових 

відкладах придо-

рожніх траншей 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1920-ті роки 

- відкрита; 

50-і рр. ХХ 

ст. обстежив 

О.Черниш 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

11 2099 Стоянка 

Миколаївка ІІ 

с. Миколаївка,  

лівий берег р. 

Дністер в глибокої 

балці, окопи першої 

світової війни, 

колишнє село Губин 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1920-і роки Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

12 2100 Стоянка 

Миколаївка ІІІ 

с. Миколаївка,  

лівий берег р. 

Дністер, на 

території 

колишнього села 

Сокілець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



13 2098 Поселення 

Миколаївка ІV  

с. Миколаївка,  

лівий берег  

р. Дністер, урочище 

“На Іванкових” 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 1241 Поселення 

Миколаївка V  

с. Миколаївка, 

урочище “Беріг”,  

1 км на захід від 

села, на лівому 

березі Дністра на 

терасі 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2000 р., 

Археологічна 

група 

екологічної 

експедиції 

“Дністер” 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

15 2027 Поселення 

Млинки І 

с. Млинки, 

центральна частина 

села, лівий берег  

р. Бариш 

трипільська 

культура (ІV – 

ІІІ тис. до н.е.) 

2014 р. А 

Загородній 

приблизно 

3,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015  

№ 61-од 

16 2119 Стоянка 

Скоморохи І 

с. Скоморохи, 

урочище Коропець, 

на лівому березі  

р. Дністер, при 

дорозі до  

с. Коропець  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



17 2120 Стоянка 

Сновидів І 

с. Сновидів,  

0,1 км на захід від 

села, лівий берег  

р. Дністер 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1977 р., Л. 

Мацкевой 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

18 1277 Поселення 

Сновидів ІІ 

с. Сновидів,  

0,5 км на південь від 

села, урочище “Біля 

могилки”, лівий 

берег р. Дністер, на 

високому плато 

трипільська 

культура (ІV – 

ІІІ тис. до н.е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XV – 

XII ст. до н. е.); 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу;  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

3 га  Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

19 1311 Курган 

Сновидів ІІІ 

с. Сновидів, 

південно-східні 

околиці села, 

урочище Могила, на 

вершині пагорба 

лівого берега  

р. Дністер, біля 

польової дороги 

Недатований 2005 р., В. 

Ільчишин 

Діаметр 10 м, 

висота – 1,2 

м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



20 1237 Поселення 

Сновидів ІV  

с. Сновидів,  

1 км на південний 

захід від села, по 

обох берегах 

струмка - лівої 

притоки Дністра, на 

терасі 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2000 р., 

Археологічна 

група 

екологічної 

експедиції 

“Дністер” 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

21 1491 Поселення 

Соколів І 

с. Соколів,  

2 км на північний 

схід від північних 

околиць села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

мисоподібного 

виступу, утвореного 

двома пересихаючи-

ми потічками 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XV – 

XII ст. до н. е.); 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

2007 р., А. 

Буда, 2020 – 

інвентариза-

ція М. 

Ягодинська, 

С.Грабовий, 

В.Салук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

22 118 Городище 

Стінка І 

с. Стінка,  

за 2 км від села, на 

високому мисі між 

р. Бариш та р. 

Жванець,  

ур. Городище 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1975 р. 

обстежив І. 

Герета; 1988 

р., обстежила 

М. 

Ягодинська 

4,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

23 2124 Скельний храм 

Стінка ІІ 

с. Стінка,  

лівий берег  

р. Дністер, у штучно 

вирубаному в 

вапняковій скелі 

гроті 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2000 р., 

обстежено В. 

Артюхом, Л. 

Мацкевим 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



24 1890 Поселення 

Стінка ІІІ 

с. Стінка,  

південно-східні 

околиці села, на 

правому березі  

р. Бариш,  

уроч. Цвинтар 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2012 р., М. 

Строцень, А. 

Чокан 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

29.10.2012   

№ 149 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Золотопотіцької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 854   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Стінка, 

центр (вул. 

Широка) 

1941-1945 

рр. 

1978 р. Скульптор 

– Дехтяр, 

архітектор 

– Стукалов 

(Київ) 

Полірован

ий 

червоний 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 1,8 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

2 1329   Могила воїна 

Української 

Повстанської Армії 

Слободяна В. І. 

с. Возилів 1947 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 1331   Могили німецьких 

воїнів (11 могил) 

с. Возилів, на 

подвір’ї Марії 

Джердж 

1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 1332   Могили німецьких 

воїнів (3 могили) 

с. Возилів, на 

подвір’ї 

Роговик В. Г. 

1944 р         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 1330   Могили (3) воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Возилів, 

нове 

кладовище 

біля нової 

церкви 

1945-1946 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 133   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Сновидів 

(кладовище) 

1944 р. 1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

2 м, площа 

- 0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 1347   Могила невідомого 

воїна Радянської армії 

с. Соколів 1941-1945 

рр. 

        Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

8 127   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

смт Золотий 

Потік 

(роздоріжжя 

на Соколів) 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 1 м, 

постамент

у – 1,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 126   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

смт Золотий 

Потік (Центр) 

1944р. 1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота: 

скульптур

и – 1,2 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

площа - 

0,0025 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Золотопотіцької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 990   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Возилів 1856-1916 

рр 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик, 

мармурова 

крихта 

Погруддя 

– 0,8 м, 

постамент 

– 3,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 3001   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Соколів, 

центр 

1814-1861 

рр. 

1998 р. Скульптор 

– 

Вільгушин

ський Р. К. 

Бетон, 

мідна 

виколотка 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 1325   Пам’ятник 

Рівноапостольному 

князю Володимиру 

Великому 

с. Стінка - 1992 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 146   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт Золотий 

Потік 

1814-1861 

рр. 

1964 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 0,8 м, 

постамент 

– 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Іване-Пустенська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  

 

Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1828 Церква Успенія Пресвятої 

Богородиці 

с. Гермаківка 1815 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента Укр. від 22.02.1993 р. № 

58 

2. 386 Костел(мур.) с. Гермаківка кінець ХІХ -

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

3. 1566/1 Церква Йоана Богослова 

(дер.) 

с. Іване Пусте 1775 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

4. 1566/2 Дзвіниця церкви Йоана 

Богослова 

с. Іване Пусте 1775 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

5. 413 Церква Пресвятої 

Богородиці 

с. Пилипче 1901 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Іване-Пустенської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 4346-Тр Траянів вал 

Гермаківка І 

с. Гермаківка, 

південні околиці 

села, тягнеться зі 

сходу на захід від  

р. Збруч через 

південні околиці 

села протягом 4,3 

км до лісу в  

уроч. Медвеже  

ІХ ст. до н.е. –  

ІV ст. н.е. 

1988-1989 рр. 

дослідження 

М.Кучери 

довжина - 4 

км, висота - 5 

м ширина 23 

м 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.12 р.  

№ 51 

2 1985 Курганний 

могильник і 

поселення 

Залісся І 

с. Залісся,  

урочище Козацька 

Могила, за 2,5 км на 

захід від села 

західноподільсь-

ка група скіфсь-

кого часу (друга 

половина VІІ – 

V ст. до н. е.), 

скіфський період 

(VІІ-VІ ст. до н. 

е.) 

1969 р., 2015 

р. 

обстеження 

Л.Строцень, 

В.Ільчишина, 

С.Грабового 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



3 1986 Вал Траяна 

Залісся ІІ 

с. Залісся,  

північно-східна 

частина села, в селі, 

починається за 700 

м на південь від 

гермаківського валу 

і проходить на 

південний схід до 

північно-східних 

околиць села 

Залісся 

Недатовано 1988-1989 рр. 

дослідження 

М.П.Кучери 

975 м - 

довжина 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

4 1987 Вал Траяна 

Залісся ІІІ 

с. Залісся,  

південно-східні 

околиці, в лісі, 

об’єкт у валі. 

Починається від 

обриву від долини 

р.Збруч на 

південно-східні 

околиці села і через 

825 м на південь 

закінчується біля 

широкої балки 

культура 

фракійського 

гальштату (ХІ-

VІІ ст. до н.е.) 

1988-1989 рр. 

дослідження 

М.П.Кучери, 

2015 р. 

обстеження 

Л.Строцень, 

В.Ільчишина, 

С.Грабового 

довжина - 

825 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2056 Поселення 

Залісся ІV 

с. Залісся,  

1 км на захід від 

села, з лівої сторони 

дороги на  

с. Гермаківка, на 

правому березі 

річки 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.). 

2015 р., 

Ільчишин 

В.В., 

Строцень 

Л.Д. 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

09.09.2016  

№ 121-од  



6 1994 Стоянка Іване-

Пусте І 

с. Іване-Пусте,  

уроч. Біля лісу, на 

водорозділі річок 

Дністра і Нічлави в 

його найвищій 

точці, 3 км на захід 

від села поряд з 

трасою на Заліщики 

на полі біля 

східного краю лісу 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 1995 Поселення 

Іване-Пусте ІІ 

с. Іване-Пусте, 

урочище Хриплів, 

зліва при дорозі до 

с. Михалків 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

8 1991 Поселення 

Іване-Пусте ІІІ 

с. Іване Пусте, 

центр села на 

підвищенні  

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.), 

скіфський період 

(VІІ-VІ ст. до н. 

е.) 

1935 р., 

розкопки 

кургану Т. 

Сулімірсь-

ким, 1958-

1959 рр., 

розкопки 

О.Ганіної 

поселення  

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



9 1992 Поселення 

Іване-Пусте ІV  

с. Іване-Пусте, 

урочище Кар’єр 

цегольні, 1 км на 

схід від церкви, 

правий берег струм-

ка, що витікає зі 

ставу, 1-а надзап-

лавна тераса на 

вершині і привер-

шинній частині 

пагорба 

культура 

лінійно-

стрічкова 

кераміки (друга 

половина V – 

початок IV тис. 

до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2001 р., М. 

Ягодинська, 

М. 

Сохацький, 

О. Дудар 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 1993 Поселення 

Іване-Пусте V 

с. Іване-Пусте, 

північно-східні 

околиці села, на 

правому березі 

невеликого струмка, 

біля цегельного 

заводу 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1990-і роки, 

М. 

Сохацький 

1,7298 Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 1211 Стоянка та 

поселення 

Пилипче І 

с. Пилипче, 

урочище Давидів, 

1,5 км від північно- 

східних околиць 

села, на великому 

мисі, утвореному 

лівим берегом  

р. Білка (приток 

Нічлави) і правим 

берегом невеликого 

струмка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура  

(ІV-ІІІ тис. до 

н.е.); 

ранній залізний 

вік (VІІ-VІ ст. до 

н. е.) 

1975 р., М. 

Бандура; 

1989 р. 

обстежив О. 

Ситник, М. 

Левчук 

0,75 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



12 2032 Поселення 

Пилипче ІІ 

с. Пилипче, 

урочище Городище, 

лівий берег р. Білка, 

північна частина 

мисоподібного 

плато, між двома 

балками, по яких 

протікають 

струмки, за 0,5 км 

на схід від села 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук, М. 

Гаврилюк 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

13 2033 Стоянка 

Пилипче ІІІ 

с. Пилипче, 

урочище Городище, 

на краю великого 

високого мисопо-

дібного плато, 

обрамленого течією 

р. Білка і струмка, 

що впадає в неї, за 2 

км на схід від 

околиць села 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

14 1215 Поселення, 

курган 

Пилипче ІV 

с. Пилипче, 

урочище Городище, 

800 м від північно-

східних околиць 

села, на лівому 

березі р. Білка 

трипільська 

культура (ІV- ІІІ 

тис. до н.е.); 

бронзовий вік 

(ХІХ-ХІ ст. до 

н.е.) 

1985 р., М. 

Бандура; 

1988 р. 

обстежив О. 

Ситник 

1,56 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

15 2029 Стоянка та 

поселення 

Пилипче V 

с. Пилипче,  

східна частина 

урочища Городище, 

на схід від села, на 

полі біля садиби 

лісника Д.Бандури, 

за 3 км від східних 

околиць села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

 ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.)  

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



16 1226 Стоянка 

Пилипче VІ 

с. Пилипче, 

урочище Кирилові 

Корчі, на лівому 

крилі широкої 

балки, по якій тече 

струмок, що впадає 

в р. Білку, 3 км на 

схід від села, 700 м 

на південь від 

садиби лісника 

Д.Бандури 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

0,15 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

17 2030 Стоянка та 

майстерня 

Пилипче VІІ 

с. Пилипче, 

урочище Барлига, 2 

км на південний 

схід від околиць 

села, на лівому 

крилі балки Барлига 

за 200 м південно-

західніше стоянки 

Пилипче VІ 

середній 

палеоліт ¬ 

мустьє 

(70 – 40 тис. р. 

до н.е.); 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

18 2031 Стоянка та 

поселення 

Пилипче VІІІ 

с. Пилипче, 

урочище Барлига, 

на схід від села, на 

привершинному 

схилі лівого борту 

балки на відстані 1 

км від східних 

околиць села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н.е.) 

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



19 1224 Стоянка 

Пилипче ІХ 

с. Пилипче, 

урочище Могилки, 

на вершині вододілу 

Дністра і невеликої 

балки Барлига, біля 

траси між селами 

Іване-Пусте і Устя, 

біля ґрунтової 

дороги, що веде до 

будинку лісника, 3 

км від східних 

околиць села 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1988 р., О. 

Ситник 

0,15 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

20 1214 Стоянка та 

поселення 

Пилипче Х 

с. Пилипче, 

урочище Біля 

Фігури, на високому 

мисоподібному 

виступі, утвореному 

при злитті річок 

Білка (правий берег) 

і Нічлава (лівий 

берег), північно-

східні околиці села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

трипільська 

культура  

(ІV- ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

0,56 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

21 2034 Стоянка 

Пилипче ХІ 

с. Пилипче, 

урочище Барлига, за 

2 км на південний 

схід від околиць 

села на вершині 

плато (вододілу 

Дністра і Нічлави), 

за 700 м на захід від 

пункту Пилипче VІ, 

за 1 км від каньйону 

Дністра 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому);  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

70 м х 50 м Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



22 2026 Поселення 

Пилипче ХІІ 

с. Пилипче, 

урочище Барлига, 

на вершині вододілу 

Дністра і його 

допливу Нічлави і 

Білки. Лівий скат 

балки, по якій тече 

струмок, на відстані 

1,5 км від східних 

околиць села, поряд 

з Пилипче ХІ 

культура 

фракійського 

гальштату  

(ХІ-VІІ ст. до 

н.е.)  

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

23 2036 Стоянка та 

поселення 

Пилипче ХІІІ 

с. Пилипче, 

урочище Барлига, 1 

км на схід від села, 

на привершин-ному 

схилі лівого борта 

балки по якій тече 

струмок, що спадає 

в р. Білка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.)   

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 2035 Стоянка 

(пункт) 

Пилипче ХІV 

с. Пилипче, 

урочище Барлига, 

700 м на південний 

схід від села, на 

лівому борту балки 

Барлига, над лісом 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1989 р., Р. 

Алфьоров 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



25 2027 Поселення 

Пилипче ХV 

с. Пилипче, 

урочище Царина 

(Гаруна) 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1900 р., К. 

Гадачек 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

26 2028 Городище 

Пилипче ХVІ 

с. Пилипче, 

700-800 м на 

північний схід від 

села, лівий берег р. 

Білка, в північній 

частині 

мисоподібного 

виступу плато 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1985 р., М. Д. 

Бандура 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Іване-Пустенської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 794   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Гермаківка 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– 

Бродовий 

(Чернівці) 

Бетон, 

скло, 

чорний 

мармур 

Висота: 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 2,8 м, 

обеліску – 

12 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

2 85   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Гермаківка 1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон Висота: 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 106   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Залісся 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– Данилов 

І. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



4 195   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Іване-Пусте 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– Данилов 

І 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –1 м, 

площа  – 

0,024 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 214   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Пилипче 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– 

Ардернар 

Г. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Іване-Пустенської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1308   Пам’ятник Назарківу с. Гермаківка   1992 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 726   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Гермаківка 1814-1861 

рр. 

1972 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 1,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



3 108   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Іване-Пусте 1814-1861 

рр. 

1964 р. Скульптор 

– Мисько 

Е. (Львів) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Іванівська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 2120 Церква св. Іоанна Богослова с. Ілавче 1852 р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 06.10.1994 

р. №44 

2. 2126 Покровська церква с. Сороцьке 1863 р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 06.10.1994 

р. №44 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2743 Поселення 

Глещава І 

с. Глещава,  

східні околиці села, 

лівий берег р. Тарця 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2003 р.,  

М. Бігус 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 2745 Поселення 

Глещава ІІ 

с. Глещава,  

за 350 м на схід від 

села, лівий берег р. 

Тарця 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2003 р.,  

М. Бігус 

10 м х 10 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

3 2746 Поселення 

Глещава ІІІ 

с. Глещава,  

за 2 км на схід від 

села, лівий берег р. 

Тарця 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2003 р.,  

М. Бігус 

2,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



4 2744 Поселення 

Глещава ІV 

с. Глещава,  

за 2,5 км на схід від 

села, лівий берег 

ставка на р. Тарця 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2003 р.,  

М. Бігус 

400х100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2740 Поселення 

Глещава V 

с. Глещава,  

лівий берег ставка 

на р. Тарця, біля 

дамби 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2003 р.,  

М. Бігус 

300х80 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 2742 Поселення 

Глещава VІ 

с. Глещава,  

за 1 км на південний 

схід від села, правий 

берег р. Тарця 

ХVI-XVII 

століття 

2003 р.,  

М. Бігус 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 2741 Курган 

Глещава VIІ 

с. Глещава,  

на південь від села, 

на вершині вододілу 

недатований 2003 р.,  

М. Бігус 

h – 2,5 d – 6 

м; 0,1371 га, 

з охор. зоною 

0,2966 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



8 1844 Поселення 

Іванівка І 

с. Іванівка, 

південно-східні 

околиці села, 

правий берег 

пересохлого ставу 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р.,  

А.Чокан,  

М.Строцень 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

9 1993 Поселення 

Сороцьке І 

с. Сороцьке, 

південно-східна 

частина села на 

правому березі  

р. Сороцька 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2013 р., 

А.Загородній

М.Строцень 

2,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3214   Могила члена 

Організації 

Українських 

Націоналістів, воїна 

Української 

Повстанської Армії  

Грома Михайла 

с. Глещава, 

кладовище, 

біля церкви 

1923-1944 

рр. 

1944 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь 

пісковик 

Хрест – 1,1 

м, 

постамент 

– 

1,6х0,9х0,9 

м, площа – 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 1827   Ділянка могил воїнів 

Української 

Повстанської Армії  

на кладовищі (5 чол.) 

с. Глещава, 

північний бік 

кладовища 

біля східного 

паркану 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик, 

дерево, 

земля 

Хрести – 4 

м, 

меморфаль

на дошка – 

0,8х0,45 м, 

площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 1854   Пам’ятний знак 

святому Миколаю 

с. Глещава, 

центр 

  1861 р, 

1967 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Стела – 

0,75 м, 

постамент 

– 1,5х1х1 

м, площа – 

0,0036 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 843   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Глещава, 

центр, біля 

роздоріжжя 

1941-1945 

рр. 

1978 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

стел – 6 м, 

5 м, площа 

– 0,0300га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

5 1855   Меморіал борцям за 

волю України 

с. Глещава, 

центр, 

напроти 

магазину 

1942 р. 1942 р., 

відновл

ений 

1993 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Хрест – 1,5 

м, 

постамент 

– 5х4,1х4,1 

м, площа – 

0,0100 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 776   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Іванівка 1941-1945 

рр. 

1975 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3,2 м, 

стела – 

2,2х1,2 м, 

площа 

0,0180 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



7 1835   Могила воїна 

Української Галицької 

Армії Петльовського 

Романа 

с. Іванівка, 

біля входу на 

кладовище 

1914–1918 

рр. 

1919 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

земля 

Хрест – 2,4 

м, 

постамент 

– 

1,1х1,2х1,2 

м, насип – 

1,5х3х3 м, 

площа – 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

8 4362-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Іванівка, 

біля церкви 

Різдва 

Богородиці 

1875 р. 1875 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь, 

бетон 

Хрест – 1,8 

м, 

Постамент 

– 

2,4х1,1х1,1 

м, площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

9 1858   Пам’ятний знак 

„Борцям за волю 

України” 

с. Іванівка, 

центр 

  1991 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Стела – 

1,65х2,7х0,

45 м, 

цоколь – 

0,15х3,1х1,

2 м, площа 

– 0,0024 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



10 1859-Тр   Пам’ятний знак 

(скульптура Матері 

Божої) „За тверезість” 

с. Ілавче, біля 

церкви 

1901 р. 1901 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон 

Скульптур

а – 1,1 м, 

постамент 

– 

2,6х2,05х2,

05 м, 

площа – 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14, 

Наказ 

Міністерств

а Культури 

України від 

22.11.2012 

р. № 1364 

11 1861   Пам’ятник землякам, 

які загинули під час 

Першої світової війни 

с. Ілавче, біля 

церкви 

1914-1918 

рр. 

1929 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

хрест – 

камінь, 

бетон 

Хрест – 1,6 

м, 

постамент 

– 2,6х2х2 

м, площа – 

0,0024 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14 

12 1864   Пам’ятний знак 

(скульптура Ісуса 

Христа) жертвам 

тоталітарного режиму 

с. Ілавче, біля 

церкви 

середина 

ХХ ст. 

1942 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест – 

дерев’яний 

Скульптур

а – 1,4 м, 

постамент 

– 1,3х2х2 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



13 785   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сороцьке 1941-1945 

рр. 

1974 р. Львівська 

кераміко-

скульптур

на фабрика 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 0,8м, 

стела – 2х6 

м, площа – 

0,0225 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

14 3223   Будинок, у якому 

проживав о. 

Купчинський Євген – 

композитор, 

музикант-цитрист,  

громадський діяч 

с. Сороцьке 

(парафіяльни

й будинок), 

біля церкви 

1867-1939 

рр. 

меморіа

льна 

дошка 

жовтен

ь 2007 

  Камінь, 

цегла, 

бетон, 

метал, 

меморіаль

на дошка – 

гіпс 

Будинок – 

7х10х13 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,55х1 м, 

площа – 

0,0140 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1812   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Іванівка, 

центр 

1814-1861 

рр. 

1993 р. архітектор 

– Хотієнко 

І. 

Мідь 

карбована 

Скульптур

а – 3,1 м, 

постамент 

– 

1,8х1,6х1,8 

м, площа – 

0,0100 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1813   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Ілавче, біля 

школи 

1814-1861 

рр. 

1993 р.   Бетон Скульптур

а – 4 м, 

постамент 

– 0,7х3х3 

м, площа – 

0,0100 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Козівська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1. 2067 Церква св. Параскеви с. Будилів 1931 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

2. 2152/1 Церква св. Володимира (дер.) с. Глинна,  

вул. Центральна, 91 

XVIII ст. місцевого 

значення 

  

3. 2152/2 Дзвіниця церкви св. 

Володимира (дер.) 

с. Глинна,  

вул. Центральна, 91 

XVIII ст. місцевого 

значення 

  

4. 2068 Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці 

с. Золота Слобода, 

вул. Грушевського, 

106 

1892 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

5. 2040 Церква Пресвятої Богородиці 

(дер.) 

с. Йосипівка 1936 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

6. 1590/1 Успенська церква (дер.) с. Конюхи 1700 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

7. 1590/2 Дзвіниця Успенської церкви 

(дер.) 

с. Конюхи 1700 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

8. 1675 Церква Пресвятої Богородиці 

(мур.) 

с. Криве 1863 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

9. 2154 Церква Архістратига Михаїла 

(дер.) 

с. Ценів,  

вул. Л. Українки, 3 

XVIII ст. місцевого 

значення 

  

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Козівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1355 Поселення 

Будилів І 

с. Будилів,  

за 4,5 км на 

південний захід від 

околиць села на 

південному схилі 

мисоподібного 

пагорба, утвореного 

правим берегом 

струмка 

культура Ноа 

(ХІІІ – Х ст. до 

н. е.) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

75  х 75 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

2 1606 Поселення 

Будилів ІІ 

с. Будилів,  

східні околиці села, 

південно-західні 

схили правого 

берега ставу (між 

двома неглибокими 

ярами) 

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

О.Дерех 

0,8 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

3 1607 Поселення 

Будилів ІІІ 

с. Будилів,  

східні околиці села, 

південно-західні 

схили правого 

берега ставу (біля 

витоку) 

культура Ноа 

(ХІІІ – Х ст. до 

н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., 

О.Дерех 

1,2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



4 1608 Поселення 

Будилів ІV 

с. Будилів,  

східні околиці села, 

південно-західні 

схили правого 

берега ставу 

(навпроти дамби) 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

О.Дерех 

0,6 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 1684 Поселення 

Вікторівка І 

с. Вікторівка,  

2 км на південний 

схід від околиць 

села, пологі схили 

лівого берега р. 

Студенка 

епоха бронзи – 

ранній залізний 

вік (ІІ – І тис. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., О. 

Дерех 

100  х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

6 1487 Поселення 

Вікторівка І 

хут. Вікторівка,  

800 м на північний 

схід від хут. 

Вікторівка, 

північно-східні 

схили правого 

берега ставу 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

О.Дерех 

25 х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

7 1488 Поселення 

Вікторівка ІІ 

хут. Вікторівка,  

800 м на північний 

захід від західних 

околиць хутора, між 

польовою дорогою 

на с. Деренівка і 

господарським 

двором 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., 

О.Дерех 

30  х 30 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



8 4490-Тр Поселення 

Городище І 

с. Городище, 

урочище Футір, на 

південний захід від 

села  біля хут. 

Млинки, правий 

берег р. Восушки 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.);  

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., М. 

Ягодинська 

7,9870 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

9 4491-Тр Поселення 

Городище ІІ 

с. Городище,  

на південний захід 

від села  навпроти  

хутір Млинки, лівий 

берег р. Восушки 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

М.Ягодинськ

а 

6,8890 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

10 4492-Тр Поселення 

Городище ІІІ 

с. Городище,  

за 1 км від хутір 

Млинки 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., М. 

Ягодинська 

4,7441 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162, Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 



11 4493-Тр Городище 

Городище ІV  

с. Городище, 

урочище Городище, 

берег р. Восушка  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1963 р., 

П.А.Раппопо

рт 

0,3212 га, d – 

55 м 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

12 4494-Тр Поселення 

Городище V 

с. Городище, 

південні околиці 

села, високий лівий 

берег р. Восушка 

черепино-

лагодівська 

група скіфського 

часу (VІ – V ст. 

до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., В. 

Ільчишин, І. 

Саківський 

1,4151 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323  

13 1413 Курган 

Городище VІ 

с. Городище,  

на південь від села, 

на вододільній 

частині пагорба. 

епоха бронзи 

(бабинська 

культура (ХVII-

XIV ст. до н.е.) 

2006 р., Б. 

Строцень, О. 

Дерех, 2006 

р. - розкопки  

М. 

Ягодинської 

d - 45 м. h - 2 

м, 0,0532 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



14 2037 Поселення 

Городище VІІ 

с. Городище, 

південні околиці 

села на високому 

лівому березі річки. 

З напільної сторони 

городища 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.); 

2014 р. 

В.Ільчишин 

приблизно 

3,0 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015 № 61 

15 1256 Поселення 

Золота Слобода 

ІІ 

с. Золота Слобода, 

1 км на південний 

захід від села у 

напрямку на ставок, 

на мисоподібному 

пагорбі лівого 

берега струмка, 

південний схил 

пагорба 

культура Ноа 

(ХІІІ – Х ст. до 

н. е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

16 1257 Поселення 

Золота Слобода 

ІІІ 

с. Золота Слобода,  

1 км на південний 

захід від села, на 

лівому березі ставу, 

східний схил 

пагорба 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

17   Поселення 

Козівка І 

с. Козівка,  

лівий берег р. 

Коропець, біля 

ферми 

черняхівська 

культура (кін. 

ІІІ-ІV ст. н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



18 2467 Поселення 

Конюхи І 

с. Конюхи,  

урочище 

Шинкарева Гора 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1990 р., М. 

Левчук, М. 

Ягодинська, 

О. Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

19 2031 Поселення 

Конюхи ІІ 

с. Конюхи,  

східні околиці села, 

на високому пагорбі 

над кар’єром, по 

лівому березі річки 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.);  

пізнє 

середньовіччя 

(ХVІ – ХVІІ ст.)  

2014 р., 

Ягодинська 

М.О., 

Ільчишин 

В.В. 

приблизно 

0,2 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015 № 61 

20 1509 Поселення 

Мала Плавуча І 

с. Мала Плавуча, 

північно-західні 

околиці села, лівий 

берег ставу 

давньоруський 

час (Х ст., ХІІ – 

ХІІІ ст.)  

2007 р., 

О.Дерех 

250 х 100 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

21 2468 Поселення 

Плотича ІІ 

с. Плотича, 

південно-східні 

околиці, лівий берег 

р. Стрипи,  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

М.Ягодинськ

а 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



22 1525 Ґрунтовий 

могильник 

Плотича ІІІ 

с. Плотича,  

1,5 км на схід від 

південно-східних 

околиць села, 

високий лівий берег 

р. Стрипа 

культура 

невизначена 

2007 р., В. 

Ільчишин, І. 

Саківський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

23 1700 Поселення 

Плотича ІV  

с. Плотича, 

північно-східна 

частина ставу, 

навпроти дамби 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., А. 

Чокан  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

24 1638 Поселення 

Ценів І 

с. Ценів,  

північна частина 

села, І– ІІ 

надзаплавні тераси 

правого берега 

струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., А. 

Буда 

40  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Козівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1557   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Золота 

Слобода, вул. 

Л.Українки, 

кладовище, 7 

ряд, 12 

могила від 

входу 

Середина 

ХХ ст. 

Середи

на ХХ 

ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест 

метал 

Хрест - 3 

м., могила 

- 2х8,5 м, 

площа - 

0,0017 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1540   Братська могила 

воїнів та сотника 

Української 

Повстанської армії 

(всього 5-6 осіб) 

с. Бишки вул. 

Цвяхів, 

кладовище  N 

49° 30.794' E  

25° 1.273' 

40-50 роки 

ХХ ст. 

Надгро

бок 

2013 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Червоний 

камінь 

пісковик 

Хрест - 2 

м, могила - 

1,4х4 м, 

площа - 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 1539   Могила Куфлинського 

Миколи Карловича – 

жертви репресій 

НКВС 

с. Бишки,  1916-1944 

р. 

1944 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Крихта, 

бетон, 

граніт 

Хрест - 

1,65 м, 

могила - 

1х2 м, 

площа - 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 1576   Пам’ятне місце, де 

перебував штаб 

Української 

Повстанської Армії на 

чолі з генералом 

Шухевичем Романом 

(“Тарасом 

Чупринкою”) 

с. Бишки, вул 

Цвяхів 

1945 р. 1945 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь 

пісковик 

Плита - 

1,2х0,55 м, 

постамент 

- 

0,25х1,05х

0,6 м, 

цоколь - 

0,3х1,3х1,3 

м, площа -  

0,0012 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 1535   Могила Гемзюка 

Кирила Васильовича - 

старшина Української 

Галицької Армії, член 

Української 

Військової Організації 

с. Бишки, вул. 

Цвяхів, 

кладовище  N 

49° 30.794' E  

25° 1.273' 

1891-1932 

ррю 

1932 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест - 

дерево 

Хрест - 2 

м, могила - 

2х2 м, 

площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



6 1536   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 1000-

ліття хрещення 

Київської Русі 

с. Бишки, вул. 

Шевченка, 

біля  церкви 

988 р. 1988 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест - 

дерево 

Хрест - 3 

м, площа - 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

7 1543   Пам’ятник “Борцям за 

волю України” 

с. Бишки, вул. 

Шевченка, 

біля школи 

ХХ ст. 2000 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт Тризуб - 

0,8 м, 

колона - 

2,4х0,65х0,

55 м, 

цоколь - 

0,45х3х3 

м, площа - 

0,0050 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

8 1541   Пам’ятне місце 

загибелі воїна 

Українськї 

Повстанської Армії 

Гайдука Семене в 

криївці 

с. Бишки, ліс 

“Питель” 

1940 р. поновле

но у 

1989 р. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



9 1538   Могила Лихолата 

Григорія Семеновича, 

член  Української 

Військової Організації 

з 1922 р., замучений 

поляками у львівській 

в’язниці “Бригідки” 

с. Бишки, ур. 

"Питель" 

1925 р. 1926 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

10 1542   Церква, у якій правив 

парох села о. Косович 

Микола, замучений 

органами НКВС 

с. Бишки, 

церква 

1938-1940 

рр. 

Церква 

1938 р., 

мем. 

дошка - 

1998 р. 

Інженер 

будівництв

а Косович 

Омелян 

Церква 

камінь, 

мем. 

дошка 

граніт 

Мем. 

дошка - 

0,5х0,7 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 363   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Будилів, 

центр, 

роздоріжжя 

біля сільської 

ради 

1941-1945 

рр. 

1971 р. Скульптор

– 

Аджибаєв 

В. 

Бетон Висота 

скульптур

и – 4 м, 

постамент

у – 

0,7х1,5х1,5 

м, площа - 

0,0600 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 365   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вівся 1941-1945 

рр. 

1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 2 м, 

площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



13 3314   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Вівся, вул. 

Колонія, 

роздоріжжя 

біля сільської 

ради 

1848 р. 1848 р.     Хрест – 

1,6х0,35х0,

2 м, 

постамент 

– 

0,35х0,6х0,

6 м, 

цоколь – 

0,15х1,35х

1,35 м, 

площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

14 1527   Братська могила 

Українських січових 

стрільців 

(підхорунжий 

Берегуляк Іван, 

старший стрілць 

Яримович, стрільці 

Калинець, Медведчук 

та один невідомий), 

радянських та 

німецьких воїнів 

с. Вівся, вул. 

Центральна, 

Центр, 

роздоріжжя 

1915 р., 

1941-1945 

рр. 

1915 р., 

1928 р., 

зруйнов

ана 

1957 р., 

відновл

ена 

1990 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест 

метал, 

насип 

земля 

Хрест - 2,5 

м, насип - 

4х15х10 м, 

площа - 

0,0300 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

15 3315   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Геленки, 

вул. 

Центральна, 

75, біля 

церкви, центр 

1848 р. 1848 р.   Камінь Хрест – 

1,5х0,2 м, 

постамент 

– 

0,4х1,4х1,4 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 



16 1551   Могили австрійських 

воїнів 

с. Глинна, 

вул. 

Загороди, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

1914-

1918 рр. 

    Площа - 

0,0168 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

17 3316   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Глинна, 

вул. 

Загороди, 

центр 

1848 р. 1848 р.     Хрест – 

1,4х0,5х0,2 

м, 

постамент 

– 

0,6х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0004 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

18 1528   Братська могила 

Українських січових 

стрільців 

с. Городище, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

1919 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь 

Хрест - 2 

м, могила - 

1х2,5х3 м, 

площа - 

0,0008 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



19 958   Пам’ятне місце 

подвигу воїнів 135 

стрілецької дивізії 

Радянської армії. 

с. Городище, 

південно-

східна 

околиця села 

1944 р. 1974 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

6,5 м, 

стела – 

5х1,2 м, 

площа - 

0,0532 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

20 366   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Городище, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1976 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

11 м, стела 

– 1х1,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

21 3317   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Дибще, вул. 

Бережанська, 

E 46°26.3865 

N 25°05.1667 

1848 р. 1848 р.   Камінь Хрест – 

1,65х0,17 

м, 

постамент 

– 

0,35х0,55х

0,6 м, 

площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

22 1556   Могила німецького 

воїна, що загинув в 

роки Другої світової 

війни 

с. Дибще, вул. 

Шкільна, біля 

церкви 

1941–1945 

рр. 

1941–

1945 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Надгробок 

відсутній 

Площа - 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



23 1530   Могила Українських 

січових стрільців  (16 

поховань) 

с. Дибще, 

кладовище, 

49.439485, 

25.079382 

1914-1918 

рр. 

1914-

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

земля 

Хрест - 4 

м, насип - 

0,7х3х5 м, 

площа - 

0,0015 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

24 1064   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Золота 

Слобода 

1941-1945 

рр. 

1986 р. Скульптор

– 

Садовник 

В., 

архітектор 

– Гуль В. 

з/бетон Скульптур

а – 2,5 м, 

пілони – 

6,5 м, 

стели – 

1,7х4,1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

25 368   Могила воїна 

Радянської армії 

Бондаря В. 

с. Золота 

Слобода, вул. 

Л.Українки, 

кладовище, 2 

ряд ліворуч 

від входу 

1944 р. 1966 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота 

обеліску – 

2,6х1,6х1,6 

м, площа - 

0,0009 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

26 957   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

Козівський 

район, с. 

Кальне 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Кутна А. 

(Козова) 

Бетон Висота 

пілонів – 7 

м, стела – 

3,2х11,5 м, 

площа – 

0,0625 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



27 1561   Братська могила 

євреїв – жертв 

німецьких фашистів 

(сім'я Гольдман до 5 

осіб) 

с. Кальне, ур. 

"Збійний", ліс 

на північ від 

села. N 49° 

23.082' E 25° 

09.311' 

жовтень 

1943 р. 

1995 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт Плита - 

0,9х1,3х0,7 

м, могила - 

0,35х2,1х2,

5 м, площа 

- 0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

28 1564   Братська могила 

жертв тоталітарного 

режиму (6 чол.) 

с. Козівка, 

вул. 

Центральна, 

північно-

східний кут 

кладовища 

Середина 

ХХ ст. 

Середи

на ХХ 

ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

земля 

Хрест - 3 

м, насип - 

0,5х2х4 м, 

площа - 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

29 3318   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Козівка, 

вул. 

Центральна, 

північно-

східний кут 

кладовища 

1939-1949 

рр. 

1939-

1949 рр. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

30 375   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Конюхи 1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота 

обеліску – 

3,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



31 1562   Поховання  воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

(16 воїнів та 1 жінка) 

с. Конюхи, 

біля церкви 

Зіслання св. 

Духа. N 49° 

34.216' E 25° 

3.571' 

5.04.1945 

р. 

5.04.194

5 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест - 

метал, 

насип - 

земля 

Хрест - 4,5 

м, могила - 

1,5х6х10 

м, площа - 

0,0060 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

32 3321   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Конюхи, 

вул. 

Шевченка, 

напроти 

магазину 

1848 р. 1848 р.   Камінь Висота 

хреста – 

1,5 м, 

постамент 

– 

0,2х0,7х0,6 

м, площа – 

0,00055 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

33 3322   Могила Українського 

Січового стрільця 

хорунжого 

Загульського 

Володимира 

Миколайовича 

с. Конюхи, 

кладовище, N  

49° 33.515' E  

25° 2.825' 

травень 

1917 р. 

травень 

1917 р. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 



34 1563   Братська могила 

Українських Січових 

стрільців 

с. Конюхи, 

південно-

східна 

околиця села, 

ур. "Біла 

Гора", N  49° 

32.480' E  25° 

3.161' 

1914–1918 

рр. 

1914–

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест - 

метал, 

могила - 

земля 

Хрест - 4,5 

м, насип - 

2х8х8 м, 

площа - 

0,0225 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

35 1566   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Криве, 1,5 

км на схід від 

центру, біля 

залізничної 

колії, N  49° 

24.261' E  25° 

7.333' 

40–50 роки 

ХХ ст. 

40–50 

роки 

ХХ ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест - 

метал, 

насип - 

земля 

Хрест - 5 

м, насип - 

2х3х3 м, 

площа - 

0,0025 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

36 934   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Криве, біля 

сільської 

ради, на розі 

вулиць 

Косівка і 

Чорновола 

1941-1945 

рр. 

1984 р. Скульптор 

– 

Єрьоменко 

А., 

архітектор 

– Хромов 

Л. 

(Херсон) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 



37 3323   Могила воїна 

Української 

Повстанської Армії 

Погорілого 

с. Криве, вул. 

Зелена, біля 

дороги на с. 

Літятин 

40–50 роки 

ХХ ст. 

40–50 

роки 

ХХ ст. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

38 1565   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців 

с. Криве, 

західний кут 

старого 

кладовища, N  

49° 24.3168' E  

25° 05.1394' 

1914–1918 

рр. 

1914–

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест - 

метал, 

насип - 

земля 

Хрест - 4 

м, насип - 

2,5х4х5 м, 

площа - 

0,0020 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

39 378   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Олесине, 

вул. 

Шевченка 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь 4,5х1,1х1,2

, площа – 

0,0072 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

40 1567   Поховання   воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

(кількість невідома, 

поховані з сіл Уритва, 

Золота Слобода, 

Олесине та ін.) 

с. Олесине, 

вул. 

Шевченка, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

40-50 

роки 

ХХ ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест 

метал, 

насип 

земля 

Висота 

хреста – 2  

м, насип – 

2х4х5 м, 

площа - 

0,0020 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



41 1030   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Плотича 1941-1945 

рр. 

1986 р. архітектор 

–  Кутна А. 

(Козова) 

Бетон, 

цегла 

Пілони – 

8,5 м, 

стела – 

3х6,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

42 3327   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 950-

річчя хрещення 

Київської Русі 

с. Потік, біля 

церкви 

1938 р. 1939 р.   Камінь, 

вапняк 

Висота 

хреста – 1 

м, 

постамент 

– 

2,4х2,5х2,5 

м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

43 1024   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ценів, вул. 

Центральна, 

біля школи 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Кутна А. 

(Козова) 

Бетон Висота – 7 

м, площа – 

0,0153 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

44 1531   Могила Українських 

січових стрільців 

с. Ценів, вул. 

Центральна, 

кладовище, N 

49°31.1274 E 

25°04.9089 

1914-1918 

рр. 

1914-

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрести - 

камінь, 

метал, 

могила - 

камінь, 

бетон 

Висота 

хреста - 

1,7 м 

(кам'яного)

, 2,3 м. 

(металевог

о), могила 

- 0,5х3х2,4 

м, площа - 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



45 1578   Поховання воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

Гуня Петро, Капелюх 

Петро та одна дівчина 

с. Щепанів, 

вул. Зелена, 

південно-

східна 

частина 

старого 

кладовища 

1945 р. 1945 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест - 

метал, 

насип - 

земля 

Хрест - 2 

м, могила - 

1,5х2,5х3,5 

м, площа - 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

46 370   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

смт Козова, 

вул. 

Грушевського 

1944 р. 1973 р. Скульптор 

– Козлик І. 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1 м, 

площа - 

0,0250 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

47 3319   Будинок, у якому була 

тюрма, де 

ув’язнювались жертви 

тоталітарного режиму 

смт Козова, 

вул. Січових 

Стрільців, 4 

Приміщен

ня НКВС – 

середина 

ХХ ст., 

меморіаль

на дошка – 

2001 р. 

Садиба 

Мошин

ських – 

ХVІІІ 

ст.  

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 



48 3320   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

смт Козова, 

вул. 

Шевченка, 52, 

роздоріжжя 

1848 р. 1848 р.     Висота 

хреста – 1, 

2 м, 

постамент 

– 

1,5х0,6х0,5

5 м, 

цоколь – 

0,55х1,55х

1,55 м, 

площа – 

0,0017 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

49 1580   Поховання воїнів 

Української 

Повстанської Армії (3 

одиночних) 

смт Козова, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Козівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3290   Скульптура святого 

Іоана Непомука  

с. Глинна, 

вул. 

Загороди, 

біля 

дерев’яної 

церкви 

  ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 0,9 м, 

постамент 

– 

0,7х0,4х0,3

5 м,  

площа – 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 



2 1534   Скульптура Матері 

Божої 

с. Бишки, вул. 

Шевченка, 

біля церкви 

- 1998 р. Масове 

виробницт

во 

Гіпс Скульптур

а - 1,5 м, 

площа - 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

3 3287   Скульптура Матері 

Божої 

с. Геленки, 

вул. 

Центральна, 

75, біля 

церкви, центр 

  1896 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а - 1,4 м, 

постамент 

- 

0,8х0,45х0,

45 м, 

площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 

4 1589   Пам’ятник діячу 

Організації 

Українських 

Націоналістів, 

редактору публіцисту 

Старуху Ярославу 

Тимофейовичу 

с. Золота 

Слобода, вул. 

Грушевського

, центр, біля 

будинку 

культури 

1910-1947 

рр. 

1997 р.   Скульптур

а - 

карбована 

мідь, 

постамент 

- камінь 

червоний 

пісковик 

Скульптур

а - 0,85 м, 

постамент 

- 

1,6х0,5х0,3

5 м, 

цоколь - 

0,5х1,5х1,3 

м, площа - 

0,0100 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



5 3306   Скульптура Матері 

Божої 

с. Козівка, ріг 

вул. Сонячна 

і Гиркало 

  к. ХІХ-

поч. ХХ 

ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

6 3289   Скульптура Ісуса 

Христа 

с. Конюхи, 

біля церкви 

Зіслання св. 

Духа 

  2000-і 

рр. 

Скульптор 

– І. Березін 

(Львів) 

Метал, 

граніт 

Скульптур

а – 1,8 м, , 

постамент 

– 1х2х1,5 

м, площа – 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 

7 1590   Пам’ятник діячу 

Організації 

Українських 

Націоналістів 

Федоріву Петру 

Михайловичу 

с. Криве, вул. 

Зелена, 3, 

біля церкви 

1910-1950 

рр 

1995 р.   Карбована 

мідь, 

червоний 

камінь 

пісковик 

Скульптур

а - 1 м, 

постамент 

- 

1,4х0,45х0,

5 м, площа 

- 0,0100 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



8 1592   Пам’ятник сотнику  

Української 

Повстанської Армії 

Дяківу (Горновий) 

Осипу  

с. Олесине, 

вул. 

Шевченка, 38, 

біля школи 

1921-1950 

рр 

17.08.19

97 р. 

Скульптор 

Корик І. 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

– 

2х0,7х0,55 

м, цоколь - 

0,35х1,9х1,

9 м, площа 

- 0,0030 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

9 3308   Скульптура Матері 

Божої 

с. Плотича, 

біля 

дерев'яної 

церкви та 

головної 

дороги 

  1896 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

10 3288   Скульптура Матері 

Божої Непорочного 

Зачаття 

с. Щепанів, 

центр, 

подвір’я 

Салітуцького 

В.Д. 

  1834 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1,5 м, 

цоколь – 

0,3х1,3х1,2

5 м, 

постамент 

– 

2,7х0,7х0,7 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 



11 1581   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт Козова, 

вул. 

Грушевського

, центр 

1814-1861 

рр. 

1992 р. Скульптор 

– 

Сонсядло 

І. 

Мідь 

карбована 

Скульптур

а - 4,2 м, 

постамент 

- 

1х4,25х4,8

5 м, площа 

- 0,0100 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

12 3294   Пам’ятний знак 

(хрест) на славу Божу 

з барельєфами Матері 

Божої, Марії 

Магдалини, Марії 

Клеопової 

смт Козова, 

вул. Франка, 

36 

  10.11.18

34 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 

0,85 м, 

постамент 

– 

1,6х0,45х0,

45 м, 

цоколь – 

0,25х1,6х1,

25, площа 

– 0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 

13 3296   Пам’ятний знак 

(хрест) на славу Божу 

з барельєфами святих 

смт Козова, 

вул. 

Хмельницько

го, 45 

  1906 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест - 1,1 

м, цоколь 

– 

0,3х1,2х1,2

5 м, 

постамент 

– 

1,7х1,1х1,1 

м, площа – 

0,0008 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 



14 3295   Скульптура Матері 

Божої Непорочного 

Зачаття 

смт Козова, 

роздоріжжя 

вул. 

Шевченка і 

Грушевського 

  ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1,05 м, 

постамент 

– 

1,25х0,6х0,

6 м (ниж.) 

та 

0,6х0,4х0,4 

м (верх.), 

цоколь – 

0,3х0,8х 

1,5,площа 

– 0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

департамент

у культури, 

релігій та 

національно

стей 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

01.09.2015 

р. № 100-од 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Козлівська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1. 2069 Церква Святого Духа с. Таурів,  

вул. Церковна, 1 

1903р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 18.11.1994 р. 

№83 

 



Додаток 2 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Козлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1570   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (8 

чол., прізвища 

невідомі) 

с. 

Покропивна 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1571   Братська могила 

жертв тоталітарного 

режиму (15 чол.) 

с. 

Покропивна 

Середина 

ХХ ст. 

      2,4х0,75х0,

3, 

постамент 

– 

0,35х1,25х

1,2, площа 

– 0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 3326   Пам’ятне місце 

загибелі воїна 

Української 

Повстанської Армії 

Буяра Ярослава 

«Свій» в криївці 

с. 

Покропивна, 

садиба 

Гураль 

Миколи та 

Ганни, 

напроти 

кладовища 

03.03.1947 

р. 

03.03.19

47 р. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

4 1568   Могила радянського 

воїна (родом з смт 

Залізці Зборівського 

району) 

с. 

Покропивна, 

ур. 

"Бучинські", 

біля подвір'я 

Бучинської 

Г.С., N 49° 

34.6508' E 25° 

21.6635' 

1941–1945 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Пам'ятний 

знак 

відсутній 

Площа - 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 379   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Покропивна, 

центр, біля 

будинку 

культури і 

церкви 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота 

обеліску – 

6,7х2,5х2,5 

м, площа - 

0,0090 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 142   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Таурів, вул. 

Цвинтарна, 

кладовище 

1944 р. 1975 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и –  2 м, 

постамент

у – 

1,5х2,2х1,5 

м, площа - 

0,0100 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



7 3328   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Таурів, на 

розі вулиць 

Церковна, 

Цвинтарна, 

Зелена 

1848 р. 1848 р.   Камінь Хрест – 

1,65х0,85х

0,25 м, 

постамент 

– 

0,3х1,15х1,

15 м, 

площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

8 380   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Таурів, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 372   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

смт Козлів 1941-1945 

рр. 

1965 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 481 10 Братські могили воїнів 

Радянської армії 

смт Козлів, 

кладовище 

1944 р. 1952 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3  м, 

постамент

у –2,5 м, 

площа - 

0,0375 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Козлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 961   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. 

Покропивна, 

біля будинку 

культури 

1856-1916 

рр. 

1976 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

– 1,4х1х0,8 

м, цоколь - 

0,3х1,6х1,4 

м, площа - 

0,0017 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

2 989   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. 

Покропивна, 

біля будинку 

культури 

1814-1861 

рр. 

1976 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

– 1,4х1х0,8 

м, цоколь - 

0,3х1,6х1,4 

м, площа - 

0,0017 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



3 3325   Пам’ятник священику, 

голові УГКЦ в 

підпіллі  

о. Хмільовському 

Миколі 

с. 

Покропивна, 

біля церкви 

Різдва 

Пресвятої 

Богородиці 

1880-1963 

рр. 

30.09.20

12 р. 

      Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

4 3309   Скульптура Матері 

Божої 

с. Таурів, при 

в'їзді в село 

  ХІХ ст.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

5 1594   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт Козлів, 

вул. Галицька 

1814-1861 

рр. 

1992 р. Скульптор 

– Мельник 

В., 

архітектор 

– Самарик 

І. 

Бетон, 

обкований 

мідною 

пластиною 

Скульптур

а - 1,35 м, 

постамент 

- 

2,2х0,55х0,

75 м, 

цоколь - 

0,2х2,7х2,7 

м, площа- 

0,0170 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Колиндянська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1756 Палац Городецьких (мур.) с. Колиндяни початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31 березня 1992 

року  № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Колиндянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2887 Поселення 

Великі 

Чорнокінці І 

с. Великі 

Чорнокінці, 

урочище Ксьондзів 

ланок, правий берег 

потічка біля лісу 

"Чехів" 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.);  

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

Кінець 1990-

х років, В. 

Добрянський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 2895 Городище 

Колиндяни І 

с. Колиндяни, 

урочище Вал 

великий 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1906 р., 

В.Пшибислав

ський перша 

згадка, 2011 

р. 

локалізовано 

В.Добрянсь-

ким  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



3 2896 Городище 

Колиндяни ІІ 

с. Колиндяни, 

урочище Вал малий 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

4 1663 Поселення 

Пробіжна І 

с. Пробіжна, 

центрально-східна  

частина села, нижче 

церкви, ІІ 

надзаплавна тераса 

лівого берега 

струмка 

епоха бронзи - 

ранній залізний 

вік (ІІ – І тис. до 

н. е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2008 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 1889 Поселення 

Пробіжна ІІ 

с. Пробіжна, 

південна частина 

села, по лівому 

березі річки Нічлава 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2012 р., 

А.Чокан, 

М.Строцень, 

С.Грабовий 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

6 1251 Поселення 

Товстеньке І 

с. Товстеньке,  

1 км від південно-

східних околиць 

села, правий берег 

ставку (перед дам-

бою), південно-

східний схил 

пагорба, біля хреста 

(каплички) 

енеоліт (?), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

5 га (500х100 

м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



7 1299 Поселення 

Товстеньке ІІ 

с. Товстеньке,  

1 км на південний 

схід від села, лівий 

берег р. Кривенька, 

на березі ставка № 2 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

2005 р., М. 

Бігус 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

8 2912 Курган 

Чорнокінці І 

с. Чорнокінці, 

урочище Розбита 

могила 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

1974 р., 

обстеження 

Л.Крушельни

цької 

діаметр 

близько  100 

м, висота 6-8 

м 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

9 2910 Поселення 

Чорнокінці ІІ 

с. Чорнокінці, 

урочища “Вигин” та 

“Коло костьолу” 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

( ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 2911 Могильник 

курганний 

Чорнокінці ІІІ 

с. Чорнокінці,  

на території 

колишнього 

фільварку Берестки 

недатовано    Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



11 2071 Поселення 

Чорнокінці ХІІ 

с. Чорнокінці, 

приблизно 2,5 км на 

північ від села, на 

правому березі 

заболоченої балки, 

уроч. Дубина 

черняхівська 

культура (III-IV 

ст. н.е.) 

поч. 2000 рр. 

В.Добрянсь-

кий 

приблизно 

3,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Колиндянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 819   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Великі 

Чорнокінці 

1941-1945 

рр. 

1973 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

2 820   Могила першого 

голови сільради 

Михайлика 

с. Великі 

Чорнокінці 

1906-1947 

рр. 

1968 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 1 м, 

постамент

у –1,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 808   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Давидківці 1941-1945 

рр. 

1967 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



4 813   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Колиндяни 1941-1945 

рр. 

1971 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 1,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 3240   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Колиндяни, 

центр 

1848 2007   камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

6 818   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Малі 

Чорнокінці 

1941-1945 

рр. 

1964 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота – 

4,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

7 596   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Витвинського В. 

с. Пробіжна 1944 р. 1964 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Керамічна 

плитка 

Висота 

обеліску – 

2,2 м, 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2,4 м, 

площа- 

0,0060 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



8 610   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Пробіжна 1941-1945 

рр. 

1973 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

9 3241   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (11 чол.) 

с. Пробіжна, 

біля старого 

кладовища 

1920 р. 1922 р., 

відновл

ено у 

1990-х 

роках 

  земляний 

насип із 

східцями, 

на вершині 

– 

металевий 

хрест 

Висота 

хреста – 

4,1 м, 

насип – 

2х10х10 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

10 3242   Пам'ятний знак на 

честь скасування 

панщини 

с. Пробіжна, 

центр 

1848 р.     камінь 

вапняк 

Висота 

хреста – 

1,7 м, 

постамент  

– 2х0,6х0,6 

м, цоколь 

– 

0,15х0,8х0,

8 м, основа 

– 

0,45х2,4х2 

м  

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

11 817   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Товстеньке 1941-1945 

рр. 

1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота 

обеліску – 

3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



12 616   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Чорнокінецьк

а Воля 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота – 6 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Колиндянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 643   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Великі 

Чорнокінці 

1856-1916 

рр. 

1959 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–3,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 644   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Великі 

Чорнокінці 

1814-1861 

рр. 

1960 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1889   Пам’ятник мученику 

за віру Йосифу Білану 

с. Колиндяни   1999 р. Скульптор 

– 

Садовник 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Копичинецька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 119/2 Проборство (мур.) м. Копичинці 1805 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

25.01.1989 № 15 

2. 1882 Церква св. Миколая (мур.) м. Копичинці 1900 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

3. 690/1 Церква Воздвиження 

Чесного Хреста (дер.) 

м. Копичинці 1630 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

4. 690/2 Дзвіниця церкви 

Воздвиження Чесного 

Хреста (дер.) 

м. Копичинці початок 

ХVІІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

5. 39 Український народний 

дім(мур.) 

м. Копичинці,  

вул. Галана, 9 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

6. 119/1 Костел Успення Пресвятої 

Богородиці (мур.) 

м. Копичинці,  

вул. Шевченка, 15 

1805 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

25.01.1989 № 15 

7. 40 Житловий будинок (мур.) м. Копичинці,  

вул. Шевченка, 11 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

8. 1870 Церква Пресвятої 

Богородиці (дер.) 

с. Сухостав 1888 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

9. 1877 Церква св. Миколая (мур.) с. Федорівка 1732 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

10. 1866 Церква Успення (мур.) с. Яблунів 1875 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Копичинецької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1428 Поселення 

Гадинківці І 

с. Гадинківці, 

південні схили 

лівого берега ставу, 

що знаходиться в 

центрі села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XVI – 

XII ст до н. е.);  

західноподільсь-

ка група скіфсь-

кого часу (ІІ пол. 

VІІ – V ст. до 

н.е.) 

2006 р., 

О.Дерех 

0,8 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  

2 1314 Поселення 

Копичинці І 

м. Копичинці, 

північна частина 

міста, урочище 

Калинівщина, 

південно-західний 

схил мису, 

утвореного лівим 

берегом р. Нічлава 

та правим берегом її 

притоки 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

ст. до н. е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  



3 1664 Поселення 

Копичинці ІІ 

м. Копичинці,  

1 км на північний 

захід від міської 

лікарні, пологі 

схили лівого берега 

р. Нічлавка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст н.е.) 

2008 р., 

О.Дерех, 

А.Чокан 

40  х 150 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  

4 1462 Поселення 

Котівка І 

с. Котівка,  

на південно-

західному схилі  

лівого берега ставка  

з правої сторони 

дороги Копичинці - 

Оришківці 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст. н.е.); 

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

О.Дерех 

0,8 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  

5 1463 Поселення 

Котівка ІІ 

с. Котівка,  

на березі ставка, 

між береговою 

смугою та ЛЕП 

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст.) 

2006 р., 

О.Дерех 

1,25 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



6 4467-Тр Поселення 

Котівка ІІІ 

с. Котівка,  

на південь від села, 

північно-західний 

берег ставу 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

М.Бігус 

приблизно 

2,5 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од , Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 

7 4468-Тр Поселення 

Котівка ІV 

с. Котівка,  

на південь від села, 

лівий берег ставу 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІ-ІV 

ст. н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

М.Бігус 

10,0194 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од , Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 



8 4469-Тр Поселення 

Котівка V 

с. Котівка,  

на південний-схід 

від села, на 

високому лівому 

березі ставу  

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Бігус 

3,4762 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од , Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 

9 1518 Поселення 

Рудки І 

с. Рудки,  

східні околиці села, 

південно-західні 

схили лівого берега 

ставу 

епоха бронзи – 

ранній залізний 

вік;  

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст. н.е.) 

2007 р., 

О.Дерех, В. 

Струганець, 

І. 

Саківський, 

В. Бірчак 

10,74 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  

10 1519 Поселення 

Рудки ІІ 

с. Рудки, східні 

околиці села, 

північно-східні 

схили правого 

берега ставу 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст. н.е.) 

2007 р., 

О.Дерех, В. 

Струганець, 

І. 

Саківський, 

В. Бірчак 

0,8 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  



11 1665 Поселення 

Сухостав І 

с. Сухостав,  

1,8 км на південний 

схід від с. Сухостав, 

пологі схили лівого 

берега р. Нічлавка 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст н.е.); 

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст) 

2008 р., 

О.Дерех, 

А.Чокан 

60  х 1000 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010  № 16  

12 2171 Поселення 

Сухостав ІІ 

с. Сухостав, 

урочище Берестки 

(Говдри) 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

Кінець ХІХ 

століття 

1,6 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

13 2172 Поселення 

Сухостав ІІІ 

с. Сухостав, 

урочище Берестки 

(Говдри) 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

західноподільсь-

ка група скіфсь-

кого часу (друга 

половина VІІ – 

V ст. до н. е.) 

1952 р., І. 

Свєшніков 

5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

14 152 Поселення 

Сухостав ІV   

с. Сухостав  

(кол. Яблунів), 

урочище Великі і 

Малі Долини 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

1952 р., І. 

Свєшніков; 

1953 р. 

дослідження 

М.Смішка; 

1976 р. 

обстежив 

О.Ситник  

1,6522 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



15 2065 Поселення 

Сухостав V 

с. Cухостав, 

урочище Малі 

Долини, на 

підвищенному мисі, 

на правому березі 

струмка за 1 км на 

північ від села 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст н.е.);  

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.). 

2015 р., 

Ягодинська 

М., Ільчишин 

В. 

приблизно 

2,0 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

16 1834 Поселення 

Тудорів ІІІ 

с. Тудорів,  

західні околиці 

села, лівий берег р. 

Серет, урочище 

Муравщина 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2011 р., А. 

Чокан, М. 

Строцень, В. 

Ільчишин 

3 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

17 2173 Поселення та 

городище 

Федорівка І 

с. Тудорів,  

урочище Городище 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

голіградська 

(ХІ-VІІ ст. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) (городище)  

В. Савич, 

2006, 

обстежили 

Б.Строцень, 

М. 

Ягодинська 

11 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

18 2174 Поселення 

Федорівка ІІ 

с. Тудорів,  

урочище “За 

Вільшиною” 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



19 Не 

присвоє-

но 

Городище 

Яблунів І 

с. Яблунів, 

центральна частина 

села на території 

стадіону біля школи 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.);  

середньовіччя 

(ХІV-ХVІІ ст.) 

2015 р. 

Обстежили 

М.О.Ягодинс

ька та 

В.В.Ільчиши

н 

50Х70 м 

(плщадка 

городища) 

(0,4 га) 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015  

№ 61-од 

20 1872 Поселення 

Яблунів ІІ 

с. Яблунів,  

вул. Деренівка, 

північна частина 

села, на мисі 

утвореному злиттям 

двох струмків. 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2012 р., 

А.Загородній

, А.Чокан 

не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

26.06.2012 № 97 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Копичинецької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1352   Пам’ятний знак на 

честь братства 

тверезості 

м. Копичинці   1901 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 168   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

м. Копичинці 1941-1945 

рр 

1965 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Гончарик 

М. 

(Копичинц

і) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 299   Пам’ятний знак 

воїнам Радянської 

армії, які загинули в 

роки Другої Світової 

війни 

м. Копичинці 1941-1945 

рр 

1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла, 

камінь-

пісковик 

Стела – 

5,5х2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 1351   Пам’ятний знак до 60-

річчя початку 

депортації українців з 

Лемківщини, 

Надсяння, Підляшшя, 

Холмщини 

м. Копичинці, 

біля церкви 

1947 р. 2004 р.   Камінь 

граніт, 

лабрадори

т, метал 

  Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112, 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16  

5 167 30 Військове кладовище: 

Братська могила 

воїнів Радянської 

армії, могили воїнів 

Радянської армії 

м. Копичинці, 

вул. Лісна, 

кладовище 

1944 р. 1965 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Гончарик 

М. 

(Копичинц

і) 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,8 м, 

площа - 

0,0300 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



6 1350   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(37 прізвищ) 

м. Копичинці, 

яр у лісі 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

7 166   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Гадинківці 1941-1945 

рр 

1967 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2 м, 

стела – 2,5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 3143   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Гадинківці, 

центр 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент

-камінь, 

хрест-

метал 

Висрта 

хреста – 

1,6 м, 

постамент 

– 

0,8х0,45х0,

4, цоколь – 

0,3х0,9х1, 

площа – 

0,0001 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 170   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Котівка 1941-1945 

рр 

1965 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



10 180   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Оришківці 1941-1945 

рр 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

4,65 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

11 192   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сухостав 1941-1945 

рр 

1968 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 1377   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Тудорів 1945 –1950 

рр. 

21.10.20

01 р. 

архітектор 

– Р. Білик 

скульптор

и – Д. 

Пилип’як, 

Б.Гриненк

о 

Бронза, 

граніт 

Висота: 

хреста – 5 

м, 

скульптур

и – 3 м, 

площа – 

0,004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

13 189   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Тудорів 1941-1945 

рр 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Висота 

обеліску – 

4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



14 1085   Пам’ятник 

солдатським вдовам 

с. Яблунів 1941-1945 

рр 

1985 р. Скульптор

– Козлик І. 

(Тернопіль

) 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3,75 м, 

постамент

у – 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Копичинецької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 200   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Копичинці 1814-1861 

рр. 

1948 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Скульптур

а – 2,3 м, 

постамент 

– 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 169   Пам’ятний знак на 

честь 100-річчя з дня 

народження поета, 

письменника, 

художника Шевченка 

Тараса Григоровича 

м. Копичинці 1814-1861 

рр. 

1914 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Мем. 

дошка – 

0,6х0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1677   Пам’ятник філологу, 

мовознавцю, діячу 

культури Сімовичу 

Василю Івановичу 

с. Гадинківці 1880-1944 

рр. 

1993 р. Скульптор 

– 

Мулярчук 

І. 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

4 1379   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Яблунів 1856-1916 

рр. 

1992 р. Скульптор 

– 

Мулярчук 

І. 

Бетон   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 1378   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Яблунів 1814-1861 

рр. 

1992 р. Скульптор 

– 

Мулярчук 

І. 

Бетон   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Коропецька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходжен

ня  

Датування 

(відповідно до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1256 Дзвіниця церкви Успіння 

Пресвятої Діви Марії (дер.) 

смт Коропець XVIII-XIX ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

2. 1257 Костел св. Миколая (мур.) смт Коропець кінець XVIII 

ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

3. 2139 Церква Успіння Пресвятої 

Богородиці 

смт Коропець 1772 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

06.10.1994 р. № 44 

4. 58 Палац графа Бадені (мур.) смт Коропець 1864 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05 грудня  1986 

року №343 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Коропецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2602 Стоянка  

Вістря І  

с. Вістря, південно-

східні околиці 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1977 р., Л. 

Мацкевой 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

2 536 Городище 

Коропець І 

смт Коропець, 

урочище “Городище 

давньоруський 

час Х-ХІІІ ст. 

1949 р., 

експедиція 

ІА АН УРСР  

1,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

3 2654 Городище 

Коропець ІІ 

смт Коропець, 

урочище “Ліс 

Замчисько” 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



4 2655 Стоянка та 

поселення 

Коропець ІІІ 

смт Коропець, 

урочище “Красна”, 

правий берег  

р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2653 Стоянка 

Коропець ІV 

смт Коропець, 

урочище 

“Цегельня”, правий 

берег р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 2649 Стоянка та 

поселення 

Коропець V 

смт Коропець, 

урочище “Ганова 

могила”, правий 

берег р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 2650 Поселення 

Коропець VІ 

смт Коропець, 

північна частина 

селища, правий 

берег р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



8 2651 Стоянка та 

поселення 

Коропець VІІ  

смт Коропець, 

урочище 

“Загнилець” 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

9 2652 Поселення 

Коропець VІІІ 

смт Коропець, 

південно-східна 

частина селища, 

лівий берег  

р. Коропець, при 

впадінні в  

р. Дністер 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 2648 Поселення 

Коропець IХ 

смт Коропець, 

правий берег  

р. Коропець, на 

південь від Коропця 

VІІІ 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 2656 Поселення 

Коропець Х 

смт Коропець, 

південно-східна 

частина селища, 

лівий берег  

р. Дністер, на 

південний схід від 

Коропця ІХ  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



12 2657 Поселення 

Коропець ХІ 

смт Коропець, 

урочище “Рогачин”, 

правий берег  

р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 1897 Поселення 

Коропець ХІІ 

смт Коропець,  

вул. Дворського, що 

в південно-східних 

околицях села, по 

правому березі  

р. Коропець 

культура Ґава-

Голігради (ІІІ – І 

тис. до н. е.) 

2012 р., 

О.Дерех, Б. 

Балабан 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації  від 

29.10.2012  

№ 149 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Коропецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1018   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вербка 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– Сабаш Д. 

(Монастир

иська) 

Бетон Висота – 

стел – 4 м, 

2 м, 

постамент 

– 0,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

2 1037   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Вістря, 

кладовище 

1939 р. 1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

метал 

Висота 

обеліску – 

2,1 м, 

площа - 

0,0020 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

3 744   Могила воїнів 

Радянської армії 

Морозова В. і Аносова 

Я. 

с. Вістря, 

хутір 

Левентово 

1944 р. 1974 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота – 

2,2 м, 

площа - 

0,0006 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

31.07.1974 

р. № 380 



4 467   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Дворському І. 

с. Горигляди 1945 р. 1965 р. Скульптор 

– 

Мацієвськ

ий (Івано-

Франківсь

к) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

погруддя – 

1,3 м, 

постамент

у -3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 864   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Кживонь А. 

с. Садове 1943 р. 1979 р. Скульптор 

– Нардак 

Г., 

Каніковськ

ий І. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

погруддя – 

1 м, 

постамент

у – 2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

6 469   Меморіальний 

комплекс: Пам’ятний 

знак воїнам-землякам, 

які загинули в роки 

Другої світової війни 

смт Коропець 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– Нардак 

Г., 

Каніковськ

ий І. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

стели – 8 

м, 

довжина – 

70 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

31.07.1974 

р. № 380 

7 469а   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Дворському І. 

смт Коропець 1945 р. 1967 р. Скульптор 

– Нардак 

Г., 

Каніковськ

ий І. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

погруддя – 

1 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

31.07.1974 

р. № 380 

8 469б   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Кживонь А. 

смт Коропець 1943 р. 1967 р. Скульптор 

– Нардак 

Г., 

Каніковськ

ий І. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

погруддя – 

1 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

31.07.1974 

р. № 380 



9 460   Могила Каганця 

Марка, одного з 

організаторів 

селянської забастовки 

смт 

Коропець, 

кладовище 

1908 р. 1908 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт, 

чорний 

мармур 

Висота 

хреста – 

1,9 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

площа - 

0,0005 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 461 9 Військове кладовище: 

Братська могила 

воїнів Радянської 

армії; могили воїнів 

Радянської армії 

смт 

Коропець, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1958 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 4 м, 

постамент

у -2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Коропецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1365   Пам’ятник Марку 

Каганцю, який 

загинув у боротьбі за 

виборче право 6. 02. 

1908 р. 

смт Коропець 6. 02. 1908 

р. 

1994 р.     Постамент 

- 1,8 м, 

скульптура 

- 0,9 м, 

площа - 

0,0001 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

2 1338   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт Коропець 1814-1861 

рр. 

1996 р. Скульптор 

– 

Романович 

Р. 

Мідь 

карбована 

  Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Кременецька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 2140 Житловий будинок м. Кременець  

вул. Б. Харчука, 14 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

2. 53 Споруда офіцерського 

зібрання (мур.) 

м. Кременець  

вул. Б. Харчука, 15 

початок 

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

3. 185 Середня школа №2 (мур.) м. Кременець  

вул. Б. Харчука, 24 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

4. 2138 Житловий будинок м. Кременець  

вул. Б. Харчука, 29 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

5. 52 Українська гімназія (мур.) м. Кременець  

вул. Б. Харчука, 8 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

6. 2139 Житловий будинок м. Кременець  

вул. Б. Харчука, 9 

1929 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

7. 670 Житловий будинок (дер.) м. Кременець  

вул. Базарна, 7 

кінець 

ХVІІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

8. 180 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Базарна, 10 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

9. 2142 Житловий будинок м. Кременець  

вул. Базарна, 12 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

10. 2141 Житловий будинок м. Кременець  

вул. Базарна, 2 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

11. 179 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Базарна, 8 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

12. 186 Заїзд (мур.) м. Кременець  

вул. Горького, 5 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

13. 182 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Драгоманова, 5 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 



14. 180 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Базарна, 10 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

15. 181/0 Комплекс садиби нотаріуса 

(мур.) 

м. Кременець  

вул. Драгоманова, 9 

1914 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

16. 181/1 Садиба нотаріуса (мур.) м. Кременець  

вул. Драгоманова, 9 

1914 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

17. 181/2 Банк (мур.) м. Кременець  

вул. Драгоманова, 9 

1914 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

18. 187 Церква Воздвиження 

Чесного Хреста (дер.) 

м. Кременець  

вул. Дубенська 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

19. 188 Каплиця (мур.) м. Кременець  

вул. Дубенська 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

20. 666 Замок (руїни) (мур.) м. Кременець  

вул. Замкова 

ІХ-ХVІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

21. 193 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Замкова, 16 

1926 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

22. 194 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Замкова, 18 

1926 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

23. 195 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Замкова, 20 

1926 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

24. 196 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Замкова, 22 

1926 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

25. 197 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Замкова, 24 

1926 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

26. 201 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Замкова, 32 

1926 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

27. 192 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Замкова, 8 

1926 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

28. 2137 Крамниця (мур.) м. Кременець  

вул. Затишшя, 5 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

29. 46 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Козубського, 24 

1900 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

30. 47 Жіноча російська школа м. Кременець  ХІХ ст. місцевого рішення Тернопільського 



(мур.) вул. Козубського, 12 значення облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

31. 48 Міський магістрат (мур.) м. Кременець  

вул. Козубського, 6 

початок 

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

32. 191 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Коцюбинського, 

16 

ХVІІ- 

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

33. 667/0 Ансамбль колегіуму (мур.) 

Єзуїтський колегіум 

м. Кременець  

вул. Ліцейна, 1 

1731- 

1743 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

34. 667/1 Костел св. Ігнатія Лойоли 

(мур.) 

м. Кременець  

вул. Ліцейна, 1 

1731- 

1743 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06 вересня 1979 р. № 442 

35. 667/2 Південний навчальний 

корпус (мур.) 

м. Кременець  

вул. Ліцейна, 1 

1743 р. національного 

значення 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001 р.  

№ 1760 

36. 667/3 Північний навчальний 

корпус (мур.) 

м. Кременець  

вул. Ліцейна, 1 

1743 р. національного 

значення 

(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 вересня 

2016 р. № 626) 

37. 667/4 Парк м. Кременець  

вул. Ліцейна, 1 

1809 р. національного 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

38. 169 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Ліцейна, 5 

ХVІІІ- 

ХІХ ст.  

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

39. 671/1 Житловий будинок 

“Близнята” (мур.) 

м. Кременець  

вул. Медова, 1 

ХVІІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

40. 671/2 Житловий будинок 

“Близнята” (мур.) 

м. Кременець  

вул. Медова, 3 

ХVІІІ ст.       національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

41. 167 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Медова, 5 

ХVІІІ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

42. 49 Житловий будинок 

приватного лікаря 

Ландсберга (мур.) 

м. Кременець  

вул. Миру, 3 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

43. 51 Житловий будинок 

приватного лікаря 

м. Кременець  

вул. Миру, 7 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  



Голендера (мур.) № 401 

44. 50 Повітовий шпиталь (мур.) м. Кременець  

вул. Миру, 9 

1887 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

45. 162 Полкова церква (мур.) м. Кременець  

вул. Петлюри 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

46. 669 Будинок-музей  

Ю. Словацького (мур.)  

м. Кременець  

вул. Словацького, 16 

кінець 

ХVІІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

47. 170 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Словацького, 2 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

48. 171 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Словацького, 2 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

49. 1592 Житловий будинок, заїзд 

(дер.) 

м. Кременець  

вул. Тимка Падури, 3 

ХVІІІ -ІХ 

ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06 вересня 1979 р. № 442 

50. 2133 Бібліотека м. Кременець  

вул. Чорновола 1-Б,  

Б. Козубського, 1  

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

51. 2136 Житловий будинок м. Кременець  

вул. Шевченка, 15 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

52. 174 Готель “Бона” (мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка, 36 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

53. 176 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка, 39 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

54. 668/0 Францисканський 

монастир (мур.) 

м. Кременець  

вул. Шевченка, 57 

1636 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

55. 668/1 Собор св. Миколая (мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка, 57 

1636- 

1832 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

56. 668/2 Келії м. Кременець  

вул. Шевченка, 57 

ХVІІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. № 970 

57. 2150 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка, 80 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

58. 178 Пошта (мур.) м. Кременець  початок  місцевого рішення Тернопільського 



вул. Шевченка, 89 ХХ ст. значення облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

59. 1591/0 Богоявленський монастир 

(мур.) 

м. Кременець  

вул. Шевченка, 90 

вул. Дубенська, 2 

1760-і рр. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06 вересня 1979 р. № 442 

60. 1591/1 Богоявленський костел 

(мур.) 

м. Кременець  

вул. Шевченка, 90 

вул. Дубенська, 2 

1760 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06 вересня 1979 р. № 442 

61. 1591/2 Корпус келій (мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка, 90 

вул. Дубенська, 2 

1760 р. національного 

значення 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001 р.  

№ 1760 

62. 1591/3 Дзвіниця (мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка, 90 

вул. Дубенська, 2  

початок  

ХХ ст. 

національного 

значення 

(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від  

14 вересня 2016 р. № 626) 

63. 168 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка,1 

ХVІІІ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

64. 2135 Житловий будинок м. Кременець  

вул. Шевченка, 13 

ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

65. 172 Музична школа(мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка, 16 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

66. 173 Костел св. Станіслава 

(мур.) 

м. Кременець  

вул. Шевченка, 30 

1853 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

67. 2134 Житловий будинок м. Кременець  

вул. Шевченка, 32 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

68. 175 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка, 42 

ХVІІІ-  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

69. 2131 Житловий будинок  м. Кременець  

вул. Шевченка, 46 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

70. 2132 Житловий будинок  м. Кременець  

вул. Шевченка, 50 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

71. 177 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Шевченка, 85 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

72. 189 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

вул. Ясна, 1 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

73. 183 Медучилище (мур.) м. Кременець  початок  місцевого рішення Тернопільського 



пров. Драгоманова, 4 ХХ ст. значення облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

74. 56 Палац графині  

К. Дзембовської 

м. Кременець  

пров. Драгоманова, 8 

кінець 

ХVІІІ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

75. 55/0 Комплекс житлових 

будинків поміщика 

Могильницького (мур.) 

м. Кременець  

пров. Словацького, 1, 

3 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

76. 55/1 Житловий будинок №1 

(мур.) 

м. Кременець  

пров. Словацького, 1 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

77. 55/2 Житловий будинок №2 

(мур.) 

м. Кременець  

пров. Словацького, 3 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

78. 54 Житловий будинок  (мур.) м. Кременець  

пров. Словацького, 28 

кінець 

ХVІІІ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

79. 190 Житловий будинок (мур.) м. Кременець  

пров. Стрімкий, 9 

ХVІІ- 

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 № 15 

80. б/н Парк с. Білокриниця ХІХ ст. місцевого 

значення 

  

81. 163 Замок (мур.) с. Білокриниця ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

82. 1914 Кузня (мур.) с. Горинка ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

83. 1964 Церква св. Миколая с. Іванківці 1786 р. місцевого 

значення 

  

84. 1632 Церква Покрови (дер.) с. Іванківці 1724 р. 

1741 р. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

85. 674 Каплиця (зміш.) с. Підлісці ХVІ- 

ХVІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

86. 1953 Церква св. Миколая (дер.) с. Підгайці 1882 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 



р. № 58 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Кременецької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 4498-Тр Кременеобробн

а майстерня 

Андруга І 

с. Андруга,  

за 350 м на північ 

від села, по обох 

берегах 

меліоративного 

каналу, на 

підвищенній 

піщанній дюні, із 

західної сторони 

лісу 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.) 

2013 р. 

М.Бігус, 

М.Строцень  

0,2951 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 



2 4496-Тр Могильник 

ґрунтовий 

Андруга ІІ 

с. Андруга, 

південно-західні 

околиці села по  

вул. Лугова, 40, за 

50 м на північ від 

хреста 

(роздоріжжя), на 

городі  

гр. Дучинської К.А. 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.) 

2014 р. 

В.Ільчишин, 

А.Загородній 

0,7 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 

3 4497-Тр Поселення 

Андруга ІІІ 

с. Андруга, 

центральна частина 

села, по  

вул. Лугова, по 

правому березі  

р. Іква. 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.); 

ранньозалізний 

вік (могилянська 

група); 

давньоруський 

час (ІХ-ХІІІ ст.) 

2014 р. 

В.Ільчишин, 

М.Ягодинсь-

ка 

8,0 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 



4 2471 Стоянка 

Білокриниця І 

с. Білокриниця,  

біля хутора 

Хвещуки 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1950-ті роки, 

М. 

Островський 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

5 2472 Поселення 

Білокриниця ІІ 

с. Білокриниця, 

урочище Літній 

Випас 

лендельська 

культура (IV – 

кінець ІІІ тис. до 

н. е.); 

комарівська 

культура (ХVІ-

ХІІ ст. до н. е.) 

1968 р., О. 

Боднарчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

6 2469 Поселення 

Білокриниця ІІІ 

с. Білокриниця,  

на пологому схилі 

при південно-

західній околиці 

Велика Андруга, 

берег струмка 

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н.е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.);  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



7 2470 Поселення 

Білокриниця ІV  

с. Білокриниця, 

урочище “За 

путею”, на 

південний захід від 

села, біля залізниці  

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.);  

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1986 р. В. 

Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

8 2473 Поселення 

Богданівка І  

с. Богданівка,  

східні околиці села 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

1991 р., М. 

Левчук, М. 

Ягодинська, 

О. Ситник, В. 

Степанчук, 

В. Ситливий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

9 4452-Тр Поселення 

Богданівка ІІ 

с. Богданівка,   

поле під с. Рудка 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1991 р., М. 

Левчук, М. 

Ягодинська, 

О. Ситник 

5,1362 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148, Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 325 



10 4551-Тр Кременеобробн

а майстерня 

Богданівка ІІІ 

с. Богданівка,   

східні околиці села 

на привершинній 

частині мису 

утвореного лівим 

берегом р. Іква та 

лівим берегом її 

притоки 

енеоліт – епоха 

бронзи (ІV-ІІІ 

тис. до н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній 

М.Бігус  

приблизно 

0,62 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

11 2041 Поселення 

Богданівка ІV 

с. Богданівка, 

північно-західна 

частина села, на 

правому березі лівої 

притоки р. Іква 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

2014 р. 

Строцень 

М.Б., 

Габовий С.Т. 

площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

12   Стоянка Великі 

Бережці І  

с. Великі Бережці мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

13 2483 Стоянка Великі 

Бережці ІІ  

с. Великі Бережці, 

урочище Біля 

Колгоспної Дамби 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1972 р., Р. 

Грибович, Б. 

Ярошинсь-

кий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



14 2478 Поселення 

Великі Бережці 

ІІІ 

с. Великі Бережці, 

на території  

хут. Підгора 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.)  

В 1930-х рр. Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

15 2479 Поселення 

Великі Бережці 

ІV  

с. Великі Бережці, 

урочище Мочули за 

горбами, на пісковій 

дюні, лівий берег 

Ікви 

ранній 

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.), 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.) 

1959 р., 

М.Островськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

16 2475 Стоянка Великі 

Бережці V  

с. Великі Бережці,  

в лісі на правому 

березі Ікви, 

східніше села, при 

північно-східній 

частині ставу 

Фестивальний 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

17 2476 Стоянка Великі 

Бережці VІ 

с. Великі Бережці, 

північний край села, 

лівий берег Ікви, 

південний схил 

урочище Дубина 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



18 2477 Стоянка Великі 

Бережці VІІ 

с. Великі Бережці, 

південно-західна 

частина села, лівий 

берег Ікви, з 

південно-східної 

сторони ремонтно-

тракторного 

підприємства  

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 2480 Стоянка та 

поселення 

Великі Бережці 

VІІІ  

с. Великі Бережці, 

східна частина 

урочище Мочули за 

горбами І, південно-

східна частина села, 

на пісковій дюні, 

лівий берег Ікви 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) (стоянка); 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н. е.) 

(поселення) 

1988 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

20 2482 Пам’ятка 

багатошарова 

Великі Бережці 

ІХ 

с. Великі Бережці, 

урочище 

Загребелля, на мисі 

правого берега Ікви 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) (стоянка); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

(поселення) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

21 1752 Курган Великі 

Млинівці І 

с. Великі Млинівці, 

північні околиці 

села, між відстійни-

ками та цукровим 

заводом, на кургані 

є поховання ХVІІ 

ст. (14 хрестів) 

датування 

невизначене 

2009 р., В. 

Ільчишин 

діаметр – 50 

м, висота – 

1,5 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



22 1898 Поселення 

Великі 

Млинівці ІІ 

с. Великі Млинівці, 

північні околиці 

села, пологі схили 

правого берега 

струмка Іква по  

вул. Миру 

епоха бронзи-

ранньозалізний 

час (ІІ – І тис. до 

н.е.), 

давньоруська 

культура (ХІІ-

ХІІІ ст.) 

2012 р., 

В.Ільчишин, 

С.Шпаковськ

ий 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

23 4499-Тр Стоянка 

Веселівка І 

с. Веселівка, за 0,6 

км на північний-

схід від села в 

урочищі „Заріжжя”, 

на високому пагорбі 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. до 

н.е..) 

2013 р. 

М.Бігус, 

М.Строцень  

1,8316 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 



24 4550-Тр Стоянка 

Веселівка ІІ 

с. Веселівка, за 0,7 

км на північний-

схід від села в 

урочищі „Заріжжя”, 

на високому пагорбі 

біля лісу. Східніше 

стоянки Веселівка І 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. до 

н.е.) 

2013 р. 

М.Бігус, 

М.Строцень  

0,5039 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 323 

25 1280 Стоянка та 

поселення 

Горинка І 

с. Горинка, 

центральна частина 

села, на вершині 

гори (за 

пам’ятником), яку з 

трьох сторін омиває 

р. Горинка (правий 

берег) 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому, 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

26 1359 Поселення 

Горинка ІІ 

с. Горинка, 

центральна частина 

села, на правому 

березі р. Горинка на 

північному схилі 

підвищеного берега 

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.); 

вельбарська 

культура (І – ІІІ 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., В. 

Ільчишин 

100 х 70 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



27 1360 Поселення, 

кладовище 

Горинка ІІІ 

с. Горинка,  

південно-східні 

околиці села,  

урочище Біля хреста 

пізній палеоліт ( 

40-10 тис. років 

тому),  

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.),  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (кін. ІХ – Х 

ст., ХІІ – ХІІІ 

ст.), 

пізньосередньові

чний час (ХIV – 

XVI ст.) 

2006 р., В. 

Ільчишин 

250  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

28 1361 Поселення 

Горинка ІV  

с. Горинка,  

в східних околицях 

села, на південному 

схилі пагорба нижче 

церкви (лівий берег 

р. Горинка) 

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.);  

райковецька 

культура (ІХ 

ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., В. 

Ільчишин 

70  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



29 1362 Поселення 

Горинка V  

с. Горинка,  

центральна частина 

села, нижче від 

церкви, лівий берег 

р. Горинка 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (кін. ІХ – Х 

ст., ХІІ – ХІІІ 

ст.)  

2006 р., В. 

Ільчишин 

250  х 75 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

30 1385 Поселення 

Горинка VІ 

с. Горинка,  

центральна частина 

села, на території 

сільради, по лівому 

березі струмка 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (Х ст., ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2006 р., В. 

Ільчишин 

40  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

31 2484 Стоянка 

Горинка VІІ 

с. Горинка  

(кол. Червоне), 

урочище Бодаччина, 

на невеликому схилі 

гори поблизу 

садиби Друзі І.К. та 

гори Василевої, в 

ерозійній балці при 

шосе Горинка - 

Двірець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

О.Цинкалов-

ський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



32 2485 Стоянка 

Двірець І 

с. Двірець,  

на підвищеному 

східному схилі 

урочище Кошари, 

лівий берег ставка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

33 2486 Поселення 

Двірець ІІ 

с. Двірець,  

на високому 

підвищенні лівого 

берега ставу, при 

північній частині 

села 

могилянська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – 

початок VІ ст. до 

н. е.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

34 2489 Стоянка Дунаїв 

І 

с. Дунаїв,  

урочище Гостра 

Гора 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1937 р., О. 

Цинкаловсь-

кий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



35 2487 Поселення 

Дунаїв ІІ 

с. Дунаїв,  

південно-східна 

частина села, біля 

клубу, лівий берег 

Ікви 

середня бронза 

(комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

36 2488 Поселення 

Дунаїв ІІІ 

с. Дунаїв,  

південно-східна 

частина села, на 

підвищенні лівого 

берега Ікви та х. 

Кучани 

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н. е.),  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

37 2053 Городище 

Жолоби І 

с. Жолоби,  

урочище „Каліївка”, 

південно-східна 

частина села на 

високому гострому 

мисі, біля соснового 

лісу. З напільної 

сторони збереглись 

залишки рову 

могилянська 

група 

ранньозалізного 

віку (VІІІ-VІІ ст. 

до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.); 

2015 р. 

Ільчишин 

В.В., 

Строцень 

Б.С. 

0,20 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  



38 2525 Стоянка та 

поселення  

Загребелля І   

с. Рудка,  

в північній частині 

хут. Загребелля, 

лівий берег струмка, 

що протікає між  

Рудка і хут. 

Загребелля 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) (стоянка); 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

39 2526 Стоянка та 

поселення 

Загребелля ІІ  

с. Рудка,  

західніше 

Загребелля І, на 

мисі, що 

вклинюється в 

заплаву лівого 

берега ставка і 

струмка 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) (стоянка); 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) (поселення) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

40 2527 Поселення 

Загребелля ІІІ   

с. Рудка,  

лівий берег ставка, з 

північно-східної 

сторони греблі 

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.)    

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

41 2490 Стоянка та 

поселення 

Іванківці І (по 

розпорядженню 

Іванківці ІV) 

с. Іванківці, 

урочище Кар’єр 

ранній палеоліт;  

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н. е.) 

1991 р., О. 

Ситник,  М. 

Левчук, М. 

Ягодинська  

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



42 2067 Поселення 

Іванківці ІІ 

с. Іванківці,  

східна частина села 

на підвищеному 

мисі, на правому 

березі річки 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.); 

2015 р. 

Ільчишин 

В.В., 

Грабовий 

С.Т.. 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016   

№ 121-од  

43 1858 Поселення 

Кімната І 

с. Кімната,  

західні околиці 

села, пологі схили 

лівого берега 

струмка Іква 

епоха бронзи-

ранньозалізний 

час (ІІ – І тис. до 

н.е.), 

давньоруська 

культура (ХІІ-

ХІІІ ст.) 

2011 р., А. 

Чокан, О. 

Дерех 

0,50 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

44 1868 Поселення 

Кімната ІІ 

с. Кімната,  

в північно-східних 

околицях села по 

лівому березі 

потічка на городах 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ – І тис. до 

н.е.) 

2012 р., 

А.Загородній

, М.Бігус. 

не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012  № 97  

45 1771 Поселення 

Колосова І 

с. Колосова, 

центральна частина 

села, на північний 

схід від церкви, 

перша надзаплавна 

тераса правого 

берега струмка 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2010 р., М. 

Ягодинська, 

М. Строцень 

0,50 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

24.03.2011 № 36 



46 4552-Тр Стоянка 

Колосова ІІ 

с. Колосова,  

за1,8 км на 

південний-захід від 

села в урочищі 

„Біля Конона”, на 

привершинній 

частині пагорба, 

між двома 

електроопорами  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. р. до 

н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

М.Бігус  

1,7976 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.17 р.  

№ 323 

47 4553-Тр Поселення 

Колосова ІІІ 

с. Колосова,  

за 1,9 км на 

південний-захід від 

села в урочищі 

„Біля Конона”. На 

південно-західному 

поголому схилі 

пагорба, за 50 м на 

південь від ЛЕП  

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.)  

2013 р. 

А.Загородній

М.Бігус  

0,1290 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



48 2011 Поселення 

Колосова ІV 

с. Колосова, 

південно-східна 

частина села на 

підвищенному схилі 

пагорба, по  

вул. Депутатській 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.)  

2013 р. 

А.Загородній

В.Ільчишин  

1,2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од 

49 2500 Стоянка та 

поселення 

Кременець І  

м. Кременець, 

урочище Гора 

Куличівка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

комарівська 

культура (ХVІ-

ХІІ ст. до н. е.);  

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н.е.)  

1937 р., О. 

Цинкаловсь-

кий 

3 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

50 2498 Стоянка та 

поселення 

Кременець  ІІ 

м. Кременець,  

на високому мисі 

гори Дівочі скелі, 

південно-західна 

частина міста 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) (стоянка), 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.) 

(поселення) + є 3 

фрагменти 

висоцької 

культури (XI – 

VI ст. до н. е.) 

1937 р., 

О.Цинкалов-

ський; 1968 

р. оглянув 

Савич В. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



51 2499 Стоянка 

Кременець  ІІІ 

м. Кременець,  

на підовальному 

уступі гори 

Мосятин 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1937 р., 

О.Цинкалов-

ський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

52 2501 Стоянка 

Кременець ІV  

м. Кременець, 

східна частина міста 

біля хутора Зеблози      

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1970 р., В. 

Савич 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

53 2493 Майстерня 

крем’яних 

знарядь 

Кременець V  

м. Кременець,   

на південь від 

залізничного 

вокзалу, на 

території поселення 

комарівської 

культури на горі 

Куличівка 

середня бронза 

(комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.) 

1930-ті рр., 

О.Цинкаловс

ький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

54 2491 Поселення 

Кременець VІ 

м. Кременець, 

урочище Гора 

Черча, східніше 

Гори Бони, зі 

східної сторони  

вул. Плитниця, 11 

могилянська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – 

початок VІ ст. до 

н. е.) 

1986 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



55 2492 Стоянка 

Кременець VІІ 

м. Кременець,  

на південно-західній 

околиці міста, при 

кільцевій дорозі 

Кременець -

Тернопіль, біля 

хлібзаводу 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1986 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

56 2494 Поселення 

Кременець VІІІ 

м. Кременець,  

урочище Гора 

Куличівка, західна 

частина міста, у 

верхній частині 

гори 

середня бронза 

(комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н.е.); 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1986 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

57 2495 Поселення 

Кременець ІХ 

м. Кременець,  

урочище 

Передмістя, на 

миловидному 

виступі  

вул. Плитниця, 11 

середня бронза  

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

могилянська 

група скіфського 

часу (друга 

половина VІІ – 

початок VІ ст. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1986 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



58 2496 Поселення 

Кременець Х 

м. Кременець,  

південна сторона 

підніжжя г. Бони  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

59 2497 Поселення та 

городище 

Кременець ХІ  

м. Кременець, 

урочище Гора Бона, 

східна частина міста 

могилянська 

група скіфського 

часу ІІ пол. VІІ – 

поч. VІ ст. до н. 

е.) (поселення); 

давньоруський 

час (городище) 

(Х-ХІІІ ст.); 

пізнє 

середньовіччя 

(замок ХІV-ХVІ 

ст.) 

1960-і рр., 

М.Островськ

ий, 

П.Раппопорт; 

1973-1975 – 

розкопки 

Пламеницько

ї, 1981-1986 - 

В.Савич  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

60 2943 Стоянка 

Кудлаївка І 

с. Кудлаївка,  

на горі на південний 

захід від села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1939 р., О. 

Цинкаловськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



61 2504 Стоянка та 

поселення 

Куликів І  

с. Куликів,  

урочище Пагорб, 

південна частина 

села, правий берег 

Ікви 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) (стоянка); 

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н.е.);  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

62 2505 Поселення 

Куликів ІІ 

с. Куликів,  

південна частина 

села, над ставом, 

правий берег Ікви 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

63 2506 Поселення 

Куликів ІІІ 

с. Куликів, 

урочище Панський 

двір, правий берег 

Ікви 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

64 1364 Поселення 

Кушлин І 

с. Кушлин,  

західна частина 

села, на північно-

західному схилі 

пагорба-мису, 

утвореного правим 

берегом р. Горинка 

та глибокою балкою 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., В. 

Ільчишин 

100 х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



65 1363 Поселення 

Кушлин ІІ 

с. Кушлин,  

західна частина села 

на ІІ терасі 

похилого на 

північний схід 

мисоподібного 

пагорба, утвореного 

правим берегом  

р. Горинка та 

глибокою балкою 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., В. 

Ільчишин 

75 х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

66 1365-Тр Поселення 

Кушлин ІІІ 

с. Кушлин,  

північна частина 

села, на високому 

лівому березі ставка 

біля греблі 

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.); 

лука-

райковецька 

культура (кін. 

VІІ-ІХ ст.); 

давньоруський 

час (Х ст., ХІІ– 

ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16,  

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.01.2014  

№ 42  

67 4422-Тр Поселення 

Кушлин ІV 

с. Кушлин,  

північна частина 

села на високому 

лівому березі ставу, 

зі сходу 

відмежоване 

балкою 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.01.2014  

№ 42 



68 4421-Тр Лішня І с. Лішня,  

1,5 км на південь від 

села, по правому 

березі струмка біля 

хутора 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ – І тис. до 

н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

бласної 

державної 

адміністрації  від 

26.06.2012   

№ 97-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.01.2014  

№ 42 

69 1965 Поселення 

Лішня ІІ 

с. Лішня,  

північно-східна 

частина села по 

лівому березі  

р. Людимирка 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Бігус  

7,8277 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од 

70 2030 Поселення 

Лішня ІІІ 

с. Лішня,  

північна частина 

села, на правому 

березі струмка 

поблизу саду та 

хутора з правої 

сторони дороги в 

напрямку  від 

хутора до саду. 

черняхівська 

культура ІІІ-IV 

ст н.е.  

2014 р. 

Строцень 

М.Б. 

приблизно 2 

га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.05.2015 № 61 



71 2507 Стоянка  

Малі Бережці І 

с. Малі Бережці,  

на березі 

безіменного озера, 

околиці села 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1972 р., 

Р.Грибович, 

Б.Ярошинсь-

кий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

72 2512 Стоянка та 

поселення  

Малі Бережці ІІ 

с. Малі Бережці, 

біля торфових 

розробок 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.),   

неоліт (VІ-ІІІ 

тис. до н.е.) 

1972 р., Р. 

Грибович, Б. 

Ярошинсь-

кий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

73 2508 Поселення 

Малі  

Бережці ІІІ 

с. Малі Бережці,  

при південно-

східній частині 

шосе Великі 

Бережці -Іква, на 

мисі лівого берега 

Ікви 

райковецька 

культура (кін. 

VІІ-ІХ ст.) 

1988 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

74 2509 Стоянка  

Малі Бережці 

ІV  

с. Малі Бережці, 

урочище Філики, 

північно-східна 

частина села, лівий 

берег Ікви 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



75 2510 Стоянка Малі 

Бережці V  

с. Малі Бережці, 

урочище Острілок, 

південна частина 

села, лівий берег 

Ікви 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

76 2511 Стоянка та 

поселення Малі 

Бережці VІ 

с. Малі Бережці, 

південно-східна 

частина села, лівий 

берег Ікви 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) (стоянка);  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

77 2517 Поселення 

Новий  

Кокорів І 

с. Новий Кокорів, 

урочище Гора 

Ковалівка 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н.е.), 

бронза (кінець 

ІІІ – ІІ тис до н. 

е.);  

давньоруський 

час (ХІ ст.) 

1991 р., М. 

Левчук, М. 

Ягодинська, 

О. Ситник, В. 

Степанчук, 

В. Ситливий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



78 2514 Поселення 

Новий  

Кокорів ІІ 

с. Новий Кокорів, 

урочище Мазурка, в 

західній частині 

села, мис правого 

берега Ікви 

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н.е.) тип 

Вербковіце-

Костянець; 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

79 2515 Поселення 

Новий  

Кокорів ІІІ 

с. Новий Кокорів, 

хутір Очерет, лівий 

берег Ікви 

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н. е.) тип 

Вербковіце-

Костянець; 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

близько 2,5 

га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

80 2516 Поселення 

Новий Кокорів 

ІV  

с. Новий Кокорів, 

урочище Підлісок, 

на північний схід 

від церкви, правий 

берег церкви 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



81 4555-Тр Городище 

Новий 

 Кокорів V 

с. Новий Кокорів,  

в західній частині 

села на мисі 

утвореному 

вигином правого 

берега р. Іква та 

правим берегом 

струмка, за 300 м на 

захід від церкви. 

Городище 

квадратної форми 

(100 х 100 м) 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.); 

пізнє 

середньовіччя 

(ХІV-ХVІІ ст). 

2013 р. 

А.Загородній 

М.Бігус, 

В.Ільчишин 

1,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

82 4554-Тр Поселення 

Новий  

Кокорів VІ 

с. Новий Кокорів,  

в урочищі 

„Підлісок” по 

правому березі  

р. Іква, за 250 м на 

схід від мосту на 

східному схилі мису 

утвореного вигином 

річки 

лендельська 

культура (ІV 

тис. до н.е.); 

могилянська 

група (VІІІ-VІІ 

ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Бігус,  

приблизно 

1,40 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



83   Поселення 

Новий  

Кокорів VІІ 

с. Новий Кокорів, 

південно-західна 

частина села по 

правому березі  

р. Іква на вул. 

Гагаріна. 200 м на 

південь від церкви 

на городі  

гр. Гонтарука В.Г. 

лендельська 

культура (ІV 

тис. до н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

М.Бігус,  

0,2750 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од 

84 1482 Поселення 

Підгайці І 

с. Підгайці, північна 

частина села, 

невисокий мис, 

утворений лівим 

берегом р. Горинька 

і правим берегом 

безіменного 

струмка 

епоха бронзи – 

ранній залізний 

час (ІІ – І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

Дерех О. 

25 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

85 1483 Поселення 

Підгайці ІІ 

с. Підгайці,  

північна частина 

села, лівий берег 

ставу, між автодоро-

гою на с. Катеринів-

ка та лівим берегом 

безіменного 

струмка 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

Дерех О. 

3,75 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



86 2040 Поселення 

Підлісне І 

с. Підлісне, 

південно-західна 

частина села по 

правому березі  

р. Горожанка 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

2014 р. 

Строцень 

М.Б., 

Строцень 

Б.С. 

приблизно 

3,0 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

87 2521 Стоянка та 

поселення 

Попівці І 

с. Попівці, 

південно-західні 

околиці села, 

правий берег Ікви 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) (стоянка); 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

88 2522 Поселення 

Попівці ІІ 

с. Попівці, східна 

частина села, 

урочище Загадка , 

мис 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



89 2528 Стоянка та 

поселення 

Рудка І 

с. Рудки,  

урочище Кошара 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1977 р., В. 

Савич 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

90 2012 Поселення 

Рудка ІІ 

с. Рудки,  

східна частина села, 

на східному схилі 

мису по правому 

березі струмка 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

А.Загородній

, В.Ільчишин,  

2,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од 

91 2529 Поселення 

Савчиці І  

с. Савчиці,  

урочище Загумінки, 

схил лівого берега 

Ікви, східніше села 

середня бронза  

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.);  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

92 2532 Поселення 

Савчиці ІІ  

с. Савчиці,  

урочище За Ріп'яком 

комарівська 

культура (XVІ-

ХІІ ст. до н. е.), 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., В. 

Савич 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



93 2530 Поселення 

Савчиці ІІІ 

с. Савчиці,  

східна частина села, 

лівий берег Ікви 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

94 2531 Поселення 

Савчиці ІV  

с. Савчиці,  

в районі хутора 

Заболотний (кол. 

Урля) 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

95 1656 Поселення 

Сапанів І 

с. Сапанів,  

східні околиці села, 

лівий берег р. Іква 

енеоліт (IV – ІІІ 

тис. до н. е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

ранньозалізний 

час (І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (Х ст.) 

2008 р., В. 

Ільчишин 

100 х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



96 2533 Стоянка 

Сапанів ІІ 

с. Сапанів, 

південно-західні 

околиці 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

97 2534 Стоянка та 

поселення 

Сапанів ІІІ  

с. Сапанів,  

урочище Вересіївка, 

на південний захід 

від села, лівий берег 

Ікви  

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) (стоянка); 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) (поселення) 

1924 р. 

розкопки 

Я.Брика 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

98 2538 Поселення 

Сапанів ІV   

с. Сапанів,  

урочище Папірня, 

південніше села, 

правий берег Ікви  

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н.е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

1938 р., 

О.Цинкаловс

ький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

99 2535 Поселення 

Сапанів V  

с. Сапанів,  

урочище Нетри, 

східна околиця села, 

лівий берег Ікви 

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н. е.)  

1986 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



100 2536 Поселення 

Сапанів VІ  

с. Сапанів,  

урочище Криниця, 

північно-східна 

частина села, лівий 

берег Ікви 

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н.е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1986 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

101 2537 Стоянка 

Сапанів VІІ 

с. Сапанів,  

урочище 

Пасовисько, правий 

берег Ікви 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1986 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

102 2539 Стоянка 

Сапанів VІІІ 

с. Сапанів,  

урочище Гончариха, 

в південно-східній 

частині хутора 

Сапанівська 

Хотівка, лівий берег 

Ікви 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)   

1986 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

103 2010 Поселення 

Сапанів ІХ 

с. Сапанів, 

центральна частина 

села, на провулку за 

50 м на південний-

схід від школи 

епоха бронзи (ІІ 

тис. до н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

,  

0,7 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од 



104 2019 Поселення 

Старий  

Кокорів І 

с. Старий Кокорів, 

східна частина села, 

лівий берег р. Ікви 

на північному схилі 

мису 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

2013 р. 

А.Загородній

,  

2,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од 

105 1774 Курганна група 

(2 кургани) 

Чугалі І 

с. Чугалі,  

1 км на південь від 

південних околиць 

села, 1 км на схід 

від м. Кременець, 

справа від автодоро-

ги на м. Шумськ, на 

вододіль-ній частині 

плато 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ – І тис. до 

н.е.) 

2010 р., М. 

Ягодинська, 

М. Строцень 

висота – 1 – 

1,5 м, 

діаметр – до 

20 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  

106 2545 Могильник 

курганний 

Шпиколоси І 

с. Шпиколоси,  

на узгір’ї гори 

Лютра 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



107 2546 Поселення 

Шпиколоси ІІ 

с. Шпиколоси,  

на схилі великої 

балки західніше від 

гори Лютри 

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

108 2547 Стоянка 

Шпиколоси ІІІ 

с. Шпиколоси,  

на мисоподібній 

гряді, західніше 

церкви та 

кладовища 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1937 р., 

О.Цинкалов-

ський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Кременецької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 404   Будинок, у якому 

розташовувався 

повітовий ревком 

м. Кременець 1919-1920 

рр. 

Мем. 

дошка – 

1956 р. 

Автор 

будинку 

невідомий, 

меморіаль

на дошка - 

робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла, 

шифер, 

меморіаль

на дошка – 

цемент 

Будинок: 

висота – 

10 м, 

довжина – 

25 м, 

ширина – 

11 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,7х0,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 1595   Братська могила 

Січових Стрільців 

(УНР), що загинули 

під час наступу 

Таращанського полку 

м. Кременець, серпень 

1919 р. 

серпень 

1919 р. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 1176   Пам’ятне місце 

масових розстрілів 

мирних жителів 

фашистами 

м. Кременець, 

вище 

стадіону, ур. 

Гора 

Хрестова, пд-

зх. част. міста 

1941-1945 

рр. 

1988 р. архітектор 

–  Голод Б. 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Саркофаг 

– 1,5х0,35 

м, 

меморіаль

на дошка – 

0,7х0,35 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

4 1636   Пам’ятний знак на 

місці масових 

розстрілів євреїв 

м. Кременець, 

вул. Горбача, 

1 

1941-1944 

рр. 

1992 р. Автор з 

Ізраїлю 

Постамент 

– камінь-

пісковик, 

плита – 

чорний 

лабрадори

т 

Постамент 

– 0,6; 

циліндр – 

2,5 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

5 3334   Єврейське кладовище м. Кременець, 

вул. 

Джерельна-

Крейдяна, 

GPS: 

50.105688, 

25.733689 

XVI-XX 

ст. 

XVI ст.   Камінь, 

метал 

Площа: 

2,4400 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

28.12.2019 

р. № 166-од 

6 1597   Пам'ятний знак 

(таблиця) 

засновникові 

Волинського ліцею 

Тадеушу Чацькому 

м. Кременець, 

вул. Ліцейна, 

1 

  2000 р.   граніт 0,9х1,5 м Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 406   Будинок ліцею, який 

відвідав поет, 

письменник, 

художник Шевченко 

Тарас Григорович 

м. Кременець, 

вул. Ліцейна, 

1 

1846 р. Будино

к 1743 

р., 

меморіа

льна 

дошка – 

1964 р. 

архітектор 

–  будинку 

Гижицьки

й П., 

меморіаль

на дошка - 

Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Цегла, 

бляха, 

меморіаль

на дошка - 

мармур 

Заг. площа 

будинку – 

5335 кв. 

М, 

меморіаль

на дошка – 

0,65х0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 1635   Будинок, у якому у 

1920-1940 рр. жив і 

працював громадсько-

політичний діяч, 

вчений, поет 

Бжеський Р. (1894-

1982 рр.) 

м. Кременець, 

вул. Миру, 17 

1920-1940 

рр. 

Мем. 

дошка – 

1994 р. 

      Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

9 1201   Будинок, у якому 

зупинялась українська 

поетеса Л. Українка 

м. Кременець, 

вул. Осовиця, 

6 

1907 р. Мем. 

дошка – 

1987 р. 

Невідомі Буд. 

одноповер

ховий, 

дерев’яний 

критий 

бляхою 

Площа 

123,1 кв. м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

10 403   Будинок, у якому 

зупинявся письменник 

Коцюбинський М. 

м. Кременець, 

вул. 

Словацького, 

10 

1906 р. Мем. 

дошка 

1964 р. 

архітектор 

будинку 

невідомий, 

меморіаль

на дошка - 

Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Цегла, 

бляха 

Будинок: 

висота – 7 

м, 

довжина – 

25 м, 

ширина – 

12,3 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,6х0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 



11 405   Будинок, у якому жив 

польський поет 

Словацький Юліуш 

м. Кременець, 

вул. 

Словацького, 

16 

1809-1811 

рр. 

Мем. 

дошка – 

1959 р. 

Архітектор 

будинку 

невідомий, 

меморіаль

на дошка - 

Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Цегла, 

бляха, 

меморіаль

на дошка – 

мармур 

Будинок: 

висота – 5 

м, 

довжина – 

13 м, 

ширина – 

8 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,6х0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 402   Будинок, у якому жив 

композитор 

Вериківський 

Михайло  

м. Кременець, 

вул. 

Туницька, 26 

1905-1919 

рр. 

Буд. – 

1904 р., 

меморіа

льна 

дошка – 

1966 р. 

Буд. 

Побудував 

батько 

Вериківськ

ий І., 

меморіаль

на дошка - 

Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Цегла, 

черепиця 

Будинок: 

висота – 3 

м, 

довжина – 

14 м, 

ширина – 

7,2 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,75х0,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



13 399 10 Меморіал Слави 

воїнів Радянської 

армії і братські 

могили 

м. Кременець, 

вул. 

Шевченка 

1944 р.   архітектор 

–  Соколов 

Б., Голод 

Б. 

Бетон, 

граніт 

Площа – 

75х50 м, 

центральн

а 

скульптура 

– 4 м, 

постамент 

– 3 м, прав 

скульптура 

і 

скульптур

на група – 

2 м, 

постамент 

– 1,5 м, 

площа - 

0,2600 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

14 1598   Пам’ятне місце 

розстрілів жертв 

комуністичного та 

нацистського 

тоталітарних режимів 

на території 

 Кременецької тюрми 

м. Кременець, 

вулиця 

Санаторійна, 

1, 

50.116896,25.

717357  

середина 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

15 1596   Пам’ятний знак 

жертвам фашистів – 

українським 

патріотам, 

розстріляним у 

Кременецькій тюрмі 

м. Кременець, 

кладовище 

Калантир 

22 лютого 

1943 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



16 1600   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (34 чол.) 

м. Кременець, 

Монастирськ

е кладовище 

1914-1918 

рр. 

      3,5х0,7х0,7 

м, площа – 

0,0008 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

17 1601   Могили замордованих 

у кременецькій тюрмі 

органами НКВС, 32 

прізвища 

м. Кременець, 

Монастирськ

е кладовище 

1941 р.     мармурова 

крихта 

Могила – 

4х2,5 м; 

надгробок 

з 

прізвищам

и – 1,8х0,8 

м, площа – 

0,0010 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

18 1602   Могила воїна 

Української 

Повстанської Армії 

Василя Зажерея 

м. Кременець, 

Монастирськ

е кладовище 

  1992 р. 

- 

перезах

оронен

ий 

  Чорний 

мармур 

2,5х0,63 м, 

площа – 

0,0002 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



19 1603   Могила письменниці 

Галини Монідівни 

Гордасевич 

м. Кременець, 

Монастирськ

е кладовище 

1935-2001 

рр. 

      Висота 

хреста – 

0,3 м, 

постамент 

– 

0,4х0,25х0,

75 м, 

плита – 

1,3х0,55 м, 

площа – 

0,00017 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

20 1185   Могила Сціборського 

Міхала, директора 

Вищої Волинської 

гімназії (з 1819 – 

ліцей) 

м. Кременець, 

Монастирськ

е кладовище 

1847 р. 1987 р. Невідомі Камінь-

пісковик 

Висота 

хреста – 

1,6 м, 

постамент 

– 

1,5х0,9х0,9 

м, цоколь 

– 

0,4х1,8х1,8 

м, площа – 

0,0005 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

21 400 33 Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

м. Кременець, 

Монастирськ

е кладовище 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Львівська 

кераміко-

скульптур

на фабрика 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 0,86 м, 

обелісків – 

1 м, площа 

- 0,1125 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

22 391   Могила ботаніка 

Бессера В. 

м. Кременець, 

Монастирськ

е кладовище, 

біля каплички 

1784-1842 

рр. 

1842 р. Невідомі Камінь Висота 

саркофага 

– 1,8 м, 

ширина – 

0,8 м, 

довжина – 

2,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



23 190004-

Н (390) 

80 Козацьке кладовище м. Кременець, 

П’ятницьке 

кладовище 

1648-1651 

рр 

1648 р., 

1651 р. 

Пам. знак - 

1997 р., 

камінь, 

архітектор 

– Голод Б., 

скульптор 

– місцевий 

майстер 

Камінь Середня 

висота 

хрестів – 

0,8 м, 

площа - 

0,2000 га 

Націона

льного 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147, 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

3.09.2009 р. 

№ 928 

24 1604   Пам’ятний знак 

студентам та 

викладачам 

Кременецького 

вчительського 

інституту, 

розстріляних НКВС у 

1941 р. 

м. Кременець, 

Польське 

кладовище, 

біля склепу-

каплиці 

Мочульських 

1941 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

25 3202   Могила Глувка Р.О. - 

художника, 

іконописця, 

громадського діяча 

м. Кременець, 

Туницьке 

кладовище 

1927-1990 1990       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



26 398   Могила матері 

польського поета Ю. 

Словацького – 

Словацької-Бекю С. 

м. Кременець, 

Туницьке 

кладовище 

1790-1855 

рр. 

1855 р. Невідомі Камінь-

пісковик 

Висота – 

2,5 м, 

плита – 

2,2х 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

27 727   Могила воїна 

Радянської армії 

Медвєдєва В. 

м. Кременець, 

Туницьке 

кладовище 

1944 р. 1945 р., 

рек. 

1975 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Мармуров

а крихта, 

мармур 

Висота 2 

м, площа - 

0,0006 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

28 1178   Могила одного з 

керівників підпільної 

організації 

„Співдружність 

польського народу” 

Бопре А.-Й. (1835-

1838)  

м. Кременець, 

ур. Гора 

Хрестова 

1872 р. 1987 р. Невідомі Камінь-

граніт 

Саркофаг 

– 

1,6х0,9х0,4 

м, площа – 

0,0012 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

29 1632   Будинок, у якому  

працювали художники 

Лазарчук А. та 

Сафонов Т. 

м. Кременець, 

школа №2, 

неподалік 

стадіону 

1914-1915 

рр. 

Мем. 

дошка – 

1991 р. 

      Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 



30 1608   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців, 90 осіб 

с. Андруга, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

    Насип – 

земля, 

хрест – 

дерево 

Хрест – 

3х2 м, 

висота 

насипу – 

0,3 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

31 1622   Братська могила, 

закатованих 

польським каральним 

загоном (2 чол.) 

с. Андруга, 

кладовище 

22 грудня 

1920 р. 

    Хрест – 

бетон 

Хрест – 

1,8х0,9 м, 

2х1,5 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

32 393   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Білокриниця 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Рівненські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

обеліску – 

4 м, стела 

– 1,8 м, 

постамент 

– 0,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

33 1612   Могила графа 

Вороніна О., радника 

Київського генерал-

губернатора, 

засновника 

сільськогосподарської 

школи 

с. 

Білокриниця, 

кладовище 

          Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



34 1610   Поховання воїнів УНР 

(4 могили) 

с. 

Білокриниця, 

старе 

кладовище за 

школою 

1919 р.     Надгробок 

– біло\сіра 

крихта, 

меморіаль

на дошка – 

граніт 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

35 1611   Одиночні могили 

часів ІІ світовій війні 

с. 

Білокриниця, 

територія 

лісотехнікуму 

1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

36 1605   Пам’ятник козацтву 

Богдана 

Хмельницького 

с. Богданівка 1648-1654 

рр. 

1992 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



37 1634   Будинок, у якому 

пройшли дитячі та 

юнацькі роки вченого 

і поета Неприцького-

Грановського О. 

с. Великі 

Бережці 

  Мем. 

дошка – 

1993 р. 

      Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

38 1186   Пам’ятник Лесі 

Українці 

с. Великі 

Бережці 

1871-1913 

рр. 

1987 р. Скульптор 

– Біганич 

Л., 

архітектор 

– 

Устимова 

І. 

з/бетон, 

мармурова 

крихта, 

мармур 

Висота 

погруддя – 

1 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

39 343   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Великі 

Бережці 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– 

Шульман 

Г. 

Бетон, 

камінь 

Висота 

стел – 4,3 

м, 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

40 1082   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Великі 

Млинівці 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Соколов 

Б. 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



41 1615   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (4 

чол.) 

с. Великі 

Млинівці, 

нове 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

42 857   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Гаї 1941-1945 

рр. 

1967 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

43 1616   Могили воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Гаї, 

кладовище 

Середина 

ХХ ст. 

    Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

44 397   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Горинка 1941-1945 

рр. 

1969 р. Рівненські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 1,2 м, 

постамент

у – 0,8 м, 

стел – 8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



45 1617   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (5 

чол.) 

с. Горинка, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

46 1618   Могили Українських 

Січових стрільців 

с. Двірець 1914–1918 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

47 618   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Дунаїв 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– 

Шульман 

(Рівне) 

Бетон, 

цегла 

Висота 

стели – 2 

м, обеліску 

– 4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. №  34 

48 1619   Могили (2) 

Українських Січових 

стрільців 

с. Жолоби 1914–1918 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



49 983   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Жолоби 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Соколов 

Б. 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

50 887   Могила льотчиків 

Радянської армії В. і 

Г. Попових 

с. Жолоби, в 

лісі під горою 

14. 04. 

1944 р. 

1979 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

мармур 

Висота – 

0,8 м, 

площа - 

0,0100 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

51 1129   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Іванківці 1941-1945 

рр. 

1988 р. Скульптор 

– Неділько 

Б., 

архітектор 

– Соколов 

С. 

з/бетон Висота 

пілону – 8 

м, 

постамент

у – 1,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

52 913   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Катеринівка 

1941-1945 

рр. 

1975 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3,8 м, 

постамент

у – 0,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

53 619   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кімната 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– 

Шульман 

Г. (Рівне) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



54 1080   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Колосова 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Соколов 

Б. 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

55 645 12 Могили воїнів 

Радянської армії та 

пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Крижі 1944 р. 1976 р. Скульптор 

– 

Пашкович 

В. 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Довжина 

стели – 6 

м, висота – 

1,8 м, 

площа - 

0,0100 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

56 1187   Могила українського 

поета Виливчука Ю. 

с. Новий 

Кокорів 

1970 р. 1987 р.   Бетон, 

гранітна 

крихта 

Обеліск з 

надгробко

м – 2,4 м, 

висота 

хреста – 

0,6 м, 

постамент 

– 

1,45х0,55,0

,3 м, 

площа – 

0,0002 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

57 1625   Будинок, у якому жив 

відомий громадській 

діяч Кременеччини 

Жук С. А. 

с. Підлісці 1898-1941 

рр. 

1998 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



58 937   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Підлісці 1941-1945 

рр. 

1948 р. Львівська 

кераміко-

скульптур

на фабрика 

Мідь 

кована, 

бетон 

Висота – 4 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

59 410   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії (228 солдат) 

с. Плоске 1941-1945 

рр. 

1975 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

з/бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,4 м, 

постамент

у – 1,1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

60 646   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Попівці 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– 

Шульман 

Г. (Рівне) 

Цегла, 

плитка з 

чорного 

базальту 

Висота 

пілонів – 4 

м, стали – 

2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

61 1626   Могила і пам’ятник 

сотника УНР, члена 

Центральної Ради 

1917 р., 

надрайонового 

провідника 

Організації 

Українських 

Націоналістів Костя 

Мисевича 

с. Попівці, 

кладовище за 

церквою 

1900-1943 

рр. 

2003 р.   Граніт Висота 

хреста – 

0,33 м, 

пам'ятник 

– 

1,35х0,57х

0,08 м, 

постамент 

– 

0,25х0,7х0,

2 м, площа 

– 0,00015 

га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



62 660   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сапанів 1941-1945 

рр. 

1975 р. Масове 

виробницт

во 

Цемент, 

цегла, 

базальтова 

плитка 

Висота 

погруддя – 

6 м, 

постамент

у – 0,9 м, 

стели – 2,5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

63 674   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

, с. Чугалі' 1941-1945 

рр. 

1975 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у –1,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

64 1630   Козацькі поховання 

(те саме в археології 

№ 1774 Чугалі І 

курганна група) 

с. Чугалі, під 

селом 

1649 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

65 1079   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шпиколоси 1941-1945 

рр. 

1985 р. Львівські 

архітектор

и, керівник 

Соколов С. 

з/бетон, 

мармурова 

крихта 

Пілон – 7,1 

м, стела – 

1,2х2,5 м, 

постамент 

– 0,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



66 1631   Могили одиночні (2) 

воїнів ОУН 

с. 

Шпиколоси, 

нове 

кладовище, 

біля церкви 

40–50 роки 

ХХ ст. 

    Металева 

огорожа, 

камінь 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

67 909   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Підгайці 1941-1945 

рр. 

1971 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

стели – 4,5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Кременецької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3039   Пам’ятник- вченому-

ботаніку, доктору 

медицини Бессеру 

Віллібальду 

Готлібовичу 

м. Кременець, 

вул. Ліцейна, 

1, парк 

1784 -1842 

рр. 

2007 р. Ск. Король 

Н., Король 

Т., Король 

М. 

Скульптур

а, 

постамент: 

камінь-

вапняк; 

цоколь 

постамент

у: бетон 

Постамент 

– : 

3х0,6х0,5 

м; 

погруддя: 

1,0 м; 

цоколь 

постамент

у: 2х2,5 м 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 417   Пам’ятник 

польському поету, 

драматургу 

Словацькому Юлішу 

м. Кременець, 

вул. 

Словацького, 

16 

1809-1849 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– Бородай 

В., 

архітектор 

– 

Ігнатенко 

А. (Київ) 

Бронза, 

граніт 

Погруддя 

– 0,8 м, 

постамент

у –2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1372   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Кременець, 

вул. 

Шевченка 

1814-1861 

рр. 

1995 р. Скульптор 

- Чайка 

Яків, 

архітектор 

- 

Федорченк

о 

Володими

р 

Бронза, 

граніт, 

бетон 

Скульптур

а – 3,5 м, 

постамент 

– 

1,4х2,7х2,5

5 м, площа 

- 0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

4 703   Пам’ятник 

польському поету, 

драматургу 

Словацькому Юлішу 

м. Кременець, 

вул. 

Шевченка, в 

інтер’єрі 

костелу 

1809-1845 

рр. 

1909 р. Скульптор 

– 

Шимановс

ький В. 

(Париж) 

Бронза, 

мармур 

Скульптур

а – 3 м, 

ширина – 

2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 425   Пам’ятник 

державному і 

військовому діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану 

м. Кременець, 

Привокзальна 

площа 

1595-1657 

рр. 

1954 р., 

рек. 

2004 р. 

Скульптор 

– 

Зварунчик 

Н., 

архітектор 

– Голод Б. 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 2 м, 

постамент 

–2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Купчинецької сілської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1411 Стоянка 

Денисів І 

с. Денисів,  

за 4 км на захід від 

села, на високому 

мисі, утвореному 

впадінням струмка у 

ставок, по його 

правому березі 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2006 р., В. 

Ільчишин,  

М. Строцень 

50 х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 2 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Купчинецької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1587   Пам'ятний знак 

(земляний насип та 

скульптура козака з 

бандурою) “Козацька 

могила”. Напис на 

меморіальній дошці: 

“Тут 12 травня 1651 

року похоронено 

понад три тисячі 

козаків полків Демка 

Литовця та Семена 

Савича. У церемонії 

поховання взяв участь 

Б. Хмельницький” 

с. Денисів в 

полі, ур. 

“Замости”, N 

49° 26.4295' E 

25° 19.7339' 

12 травня 

1651 р. 

1651 р. Скульптор 

– Рудий Б., 

архітектор 

– Гуль В. 

Земля, 

залізобето

н, чавун 

Висота – 

11 м; хрест 

– 2,6х1,9 

м, площа - 

0,0900 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



2 1586   Пам’ятник пілоту-

десятнику УНР 

Шарику Михайлу 

с. Денисів, 

вул. 

Вітошинськог

о 

1901–1979 

рр 

1992 р. Скульптор 

– 

Сонсядло 

І. 

Камінь, 

бетон 

Скульптур

а – 

1,0х0,7х0,3

5 м; 

постамент 

– 

2,25х1,0х0,

45 м, 

площа - 

0,0018 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

3 1583   Пам’ятник на честь 

проголошення 

Незалежності 

України. Напис: 

“Пам’ятка волі на 

честь проголошення 

Незалежності 

Української Держави 

24 серпня 1991 року” 

с. Денисів, 

вул. 

Заберести 

24 серпня 

1991 р. 

24 

серпня 

1991 р. 

Скульптор

– 

Сонсядло 

І. 

Червоний 

камінь 

пісковик. 

Хрест – 

нержавіюч

а сталь 

1,94х0,78х

0,15 м, 

площа - 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 1529   Братська могила 

Українських січових 

стрільців (2 чол.) 

с. Денисів, 

вул. 

Загороди, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

1914-

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест 

метал, 

насип 

земля 

Хрест - 4 

м, насип - 

2х6х6 м, 

площа - 

0,0064 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



5 367   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Денисів, 

вул. 

Центральна 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь Висота – 8 

м, площа – 

0,044 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 1585   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику (погруддя) 

Шевченку Тарасу 

Григоровичу 

с. Денисів, 

вул. 

Центральна, 

7-а 

1914 – 

1861 рр. 

1983 р. Скульптор 

– 

Олієвськи

й Тадей 

Погруддя 

– червоний 

камінь 

пісковик, 

постамент 

– чорний 

граніт 

Постамент 

– 1,56х 

0,62х0,52 

м; 

погруддя – 

0,65х0,4х0,

5 м, площа 

- 0,0200 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

7 1584   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини. 

Напис: “Мая 1848. 

Пам’ятка скасування 

панщини” 

с. Денисів, 

вул. 

Центральна, 

біля дитячого 

садка 

1848 р. Відновл

ено 

1991 р., 

постаме

нт 1848 

р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест – 

нержавіюч

е залізо, 

постамент 

білий 

камінь-

пісковик 

Постамент 

– 

2х0,42х0,4

2 м; хрест 

– 1 м, 

площа - 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

8 1582   Будинок, у якому жив 

музичний та 

культурно-

громадський діяч о. 

Йосип Вітошинський, 

бували Франко І., 

Маковей О., 

Чайковський А., 

Лепкий Б. та ін. 

с. Денисів, 

вул. 

Центральна, 

краєзнавчий 

музей 

1838–1901 

рр. 

Будино

к ХІХ 

ст, 

меморіа

льна 

дошка з 

барельє

фом – 

1988 р. 

Меморіаль

на дошка 

скульптор 

– 

Садовник 

В. 

Буд.. 

цегляний, 

фундамент 

– камінь, 

покрівля – 

оцинкован

ий 

металевий 

лист 

Будинок - 

20,3х10,9х

4,2 м, 

меморіаль

на дошка - 

0,8х1,9 м, 

площа - 

0,0600 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



9 1029   Будинок, у якому 

жила письменниця 

Блажкевич Іванна 

с. Денисів, 

вул. 

Центральна, 

музей І. 

Блажкевич 

1923–1977 

рр. 

Буд. – 

1923 р., 

меморіа

льна 

дошка – 

1986 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Буд. – 

глинобитн

ий, дах – 

черепиця, 

меморіаль

на дошка – 

мармурова 

крихта, 

гіпс 

Будинок – 

14х9 м, 

меморіаль

на дошка – 

1,1х0,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

10 1553   Братська могила 

воїнів 1 Української 

дивізії СС "Галичина" 

Коваля Петра, Ружила 

Омеляна та воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

Букшака Петра та 

Івана 

с. Денисів, 

кладовище, 9 

ряд 7 могила,  

N 49° 27.739' 

E  25° 20.250' 

1945 р. 1945 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт Пам'ятний 

знак - 

1,25х0,9х0,

35 м, 

могила - 

2,5х1,6 м 

площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 1067   Могила письменниці 

Блажкевич Іванни 

с. Денисів, 

східний кут 

кладовища 

1886-1977 

рр. 

1986 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт Стела – 

2,5х0,35х1,

2м, площа 

- 0,0024 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

12 1588   Могила-гробівець, де 

похоронені о. Йосип 

Вітошинський, його 

дружина Йоанна, 

дочка Антонія 

с. Денисів, 

східний кут 

кладовища 

1838–1901 

рр. 

1901 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Червоний 

камінь, 

тротуарна 

плитка 

Гробівець 

– 3,5х2,12 

м; 

постамент 

– 1,77х0,48 

м; хрест – 

1,12х0,5 м, 

площа - 

0,0011 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



13 1560   Братська могила 

жертв тоталітарного 

режиму (8 чол.) 

с. Ішків Середина 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

14 369   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ішків 1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2  м, 

постамент

у –1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

15 1558   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (члени 6 

сотня) 

с. Ішків, вул. 

Шевченка, 

північна 

околиця 

кладовища 

1915-1918 

рр. 

1915-

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест 

метал, 

насип 

земля, 

гранітна 

плита 

Хрест - 4 

м, насип - 

2,5х7х7 м, 

плита 

1,4х0,7 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

16 1559   Поховання воїнів 

Української 

Повстанської Армії (6 

поховань) 

(символічна) 

с. Ішків, 

південна 

частина 

кладовища, 

біля дороги 

40–50 роки 

ХХ ст. 

    Хрест – 

метал, 

насип – 

земля, 

плита – 

граніт 

Висота 

хреста – 4 

м, насип – 

5х1,5х1,5, 

плита з 

прізвищам

и – 2,1х0,8, 

площа – 

0,0225 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



17 377   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Купчинці, 

біля головної 

дороги 

неподалік 

церкви 

1941-1945 

рр. 

1970 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Обеліск – 

7м, 

плити(4 

шт.) – 

1,8х3, 

площа – 

0,0375 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

18 3324   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Купчинці, 

головна 

дорога,  

роздоріжжя 

біля 

бібліотеки та 

будинку 

культури 

1848 р. 1848 р.   Камінь, 

вапняк 

Висота 

хреста – 

1,6 м, 

постамент 

– 

0,4х1,1х1,7

, цоколь – 

0,1х1,6х1,7 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

19 376 10  2 Військове кладовище: 

Братські могили воїнів 

Радянської армії; 

могили воїнів 

Радянської армії 

с. Купчинці, 

південна 

частина 

кладовища 

1944 р. 1954 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

3,5 м, 

площа - 

0,0056 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

20 361   Могила поета Думки 

Павла 

с. Купчинці, 

південно-

західна 

частина 

кладовища,  

N 49° 26.993' 

E  25° 21.531' 

1854-1918 

рр. 

1918 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Надгробок 

бетон, 

огорожа 

метал 

Надгробок 

- 1,2х0,7 м, 

цоколь - 

0,6х1,2х1,9 

м, площа - 

0,0005 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



21 3201   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Купчинці, 

центр, 

роздоріжжя 

біля церкви, 

49.451070, 

25.356411 

1878 р. 1878 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент 

–камінь, 

хрест - 

метал 

Хрест - 1,4 

м, 

постамент 

- 

1,6х0,45х0,

5 м, 

цоколь - 

0,4х1,55х1,

65 м, 

площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Купчинецької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3301   Скульптура Матері 

Божої - годувальниці 

с. Денисів, 

вул. 

Вітошинськог

о 

  ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

2 1532   Пам’ятник  

письменниці 

Блажкевич Іванні 

Омелянівній 

с. Денисів, 

вул. 

Центральна 

1886-1977 

рр. 

1989 р. Скульптор 

– 

Мулярчук 

І. 

Погруддя 

– 

карбована 

мідь, 

постамент 

– камінь-

пісковик 

Скульптур

а - 0,95 м, 

постамент 

- 

1,75х0,4х0,

5 м, 

цоколь - 

0,1х0,8х0,9 

м, площа - 

0,0027 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 1507   Пам’ятник 

громадському діячу, 

диригенту, священику 

Вітошинському Осипу 

Сильвестровичу 

с. Денисів, 

вул. 

Центральна 

1838-1901 

рр. 

1992 р. Скульптор 

– Мудрак 

О. 

Карбована 

мідь, грніт 

Скульптур

а - 1,2 м, 

постамент 

- 

1,9х1,9х1,3 

м, цоколь - 

0,3х2,1х3 

м, площа - 

0,0050 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

4 1493   Пам’ятник 

письменниці Федорів 

Тетяні Миколаївній 

с. Денисів, 

вул. Шкільна 

1922-1989 

рр. 

1992 р. Скульптор 

Сонсядло 

І. 

Бетон, 

камінь 

пісковик 

Скульптур

а - 1,2 м, 

постамент 

- 

1,6х06х0,4 

м, цоколь - 

0,25х1,4х1,

05 м, 

площа - 

0,0010 га  

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

5 3299   Скульптура Матері 

Божої 

с. Денисів, 

дорога на с. 

Веснівку, на 

захід від села, 

N49°26.7138 

E25°18.2265 

  1885 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 



6 3300   Скульптура Матері 

Божої 

с. Денисів, 

західна 

частина села, 

роздоріжжя, 

поворот на 

залізничний 

переїзд 

  1909 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

7 3302   Скульптура святого с. Денисів, 

поперечна 

дорога на с. 

Плотича 

  1899 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

8 1591   Пам’ятник діячу 

Організації 

Українських 

Націоналістів Вовку 

Мирославу 

Михайловичу 

с. Купчинці 1920-1947 

рр 

1997 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



9 389   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Купчинці, 

центр, біля 

школи 

1856-1916 

рр. 

1970 р. Скульптор 

– Гончаров 

(Київ) 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

– 1,7х1х0,5 

м, цоколь - 

0,3х1,8х1,4 

м, площа - 

0,0012 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 3307   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Думці Павлу 

с. Купчинці, 

центр, біля 

школи 

1854-1918 

рр. 

1994 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

11 1413   Пам’ятник січовому 

стрільцю, художнику 

Струхманчуку Яківу 

Михайловичу 

с. 

Росоховатець 

1884-1937 

рр 

    Камінь 

пісковик, 

мідь 

Пам'ятний 

знак - 2 м, 

площа - 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

12 3305   Скульптура Матері 

Божої 

с. 

Росоховатець, 

біля 

роздоріжжя 

на березі 

ставу 

  к. ХІХ-

поч. ХХ 

ст. 

      Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 



13 3303   Пам'ятний знак 

(хрест) на славу Божу 

з барельєфами святих 

с. 

Росоховатець, 

біля церкви 

на березі 

ставу 

  1875 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

14 3304   Пам'ятний знак 

(хрест) на славу Божу 

з барельєфами святих 

с. 

Росоховатець, 

біля церкви 

на березі 

ставу 

  ХІХ ст.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 



Лановецька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідн

о до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1607 Покровська церква (дер.) м. Ланівці 1816 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

2. 1608 Церква св. Юрія (дер.) с. Бережанка ХVІ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

3. 1609 Каплиця (дер.) с. Бережанка 1850- 

1970 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

4. 1610 Каплиця (мур.) с. Бережанка ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

5. 404 Костел (мур.) с. Бережанка 1938 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

6. 1611 Церква Різдва Богородиці 

(дер.) 

с. Білка 1778 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. 

№ 30 

7. 1612 Церква св. Михаїла (мур.) с. Білозірка 1892 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

8. 1613 Каплиця (дер.) с. Білозірка ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

9. 1656 Церква св. Михаїла (дер.) с. Буглів 1893 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

10. 1657 Церква Різдва Богородиці с. Буглів 1894 р. місцевого рішення Тернопільського 



(дер.) значення облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

11. 1618 Церква Різдва Богородиці 

(дер.) 

с. Ванжулів 1897 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

12. 1619 Каплиця (дер.) с. Ванжулів ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

13. 1620 Церква св. Миколая (мур.) с. Вербовець 1818 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

14. 1621 Церква Ікони Казанської 

Божої Матері (дер.) 

с. Верещаки 1867 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

15. 1622 Церква Різдва Богородиці 

(мур.) 

с. Вишгородок 1843 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

16. 1627 Церква Святої Трійці (мур.) с. Вишневе 1751 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

17. 1624 Церква св. Михаїла (мур.) с. Волиця 1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

18. 1625 Каплиця (мур.) с. Волиця ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

19. 1626 Церква св. Михаїла (дер.) с. Влащинці 1789 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

20. 1628 Церква св. Михаїла (дер.) с. Грибова 1762 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

21.    1629/1 Церква св. Дмитрія (дер.) с. Гриньки 1762 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  



№ 30 

22.    1629/2 Каплиця (дер.) с. Гриньки 1762 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 

30 

23. 1630 Церква апостола Іоанна 

Богослова (мур.) 

с. Жуківці 1874 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 

30 

24. 1631 Церква Різдва Богородиці 

(дер.) 

с. Загірці 1871 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

25. 1655 Церква Різдва (мур.) с. Карначівка 1873 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

26. 1633 Церква св. Дмитрія (дер.) с. Козачки 1872 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

27. 1634 Церква Святого Духа (мур.) с. Краснолука 1890 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

28. 1635 Церква Різдва Богородиці 

(дер.) 

с. Краснолука 1890 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

29. 57 Церква Вознесенська (мур.) с. Лопушне 1843 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

30. 1616 Церква св. Михаїла (мур.) с. Люлинці 1892 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

31. 1617 Каплиця церкви св. Михаїла 

(мур.) 

с. Люлинці 19ст. р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

32. 1639 Церква св. Параскеви (мур.) с. Малі Куськівці 1907 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 



33. 1638 Церква св. Юрія (дер.) с. Молотків 1784 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

34. 1636 Церква св. Дмитрія (дер.) с. Москалівка 1892 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

35. 1637 Каплиця (мур.) с. Москалівка ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

36. 1641 Церква Воздвиження 

Чесного Хреста (дер.) 

с. Оршиківці 1790 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

37. 1644 Церква св. Миколая (дер.) с. Печірна 1759 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

38. 1645 Церква Воздвиження 

Чесного Хреста (дер.) 

с. Плиска 1750 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

39. 1648 Церква Воздвиження 

Чесного Хреста (мур.) 

с. Соколівка 1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

40. 1650 Церква Успення (дер.) с. Шушківці 1911 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

41. 1652 Вознесенська церкв (дер.) с. Юськівці 1760 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

42. 1653 Каплиця Вознесенської 

церкви 

с. Юськівці 1760 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Лановецької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1653 Курган 

Бережанка І 

с. Бережанка,  

500 м на південь від 

села, на вершині 

вододільного плато 

культура 

невизначена 

2008 р., 

А.Буда 

діаметр – 8 

м; висота – 3 

м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

2 2548 Могильник 

Бережанка ІІ 

с. Бережанка,   

правий берег 

струмка, хутір 

Зінновечина 

черняхівська 

культура  

(ІІІ-ІV ст. н. е.) 

1971 р., 1972 

р. – 

дослідження 

В. Воляника 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

3 2549 Поселення 

Бережанка ІІІ 

с. Бережанка,   

хутір Зінновечина 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

1972 р. – 

дослідження 

В. Воляника 

та В. Барана 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



4 2550 Поселення 

Білка І 

с. Білка,  

на схід від села, 

високий правий 

берег р. Жирак, 

урочище Дубина 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.);  

давньоруський 

час (Х–ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

50х100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2551 Поселення 

Білка ІІ 

с. Білка,   

на північ від Білка І, 

урочище Суволоки, 

високий правий 

берег р. Жирак 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.);  

давньоруський 

час (Х–ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

80х30 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 2560 Стоянка  

Буглів І  

с. Буглів,  

урочище За Ставом 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р, 

обстежили О. 

Ситник, М. 

Левчук, М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

7 2562 Стоянка  

Буглів ІІ 

с. Буглів,  

урочище За 

Жолобом 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р, 

обстежили О. 

Ситник, М. 

Левчук, М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



8 2563 Стоянка Буглів 

ІІІ  

с. Буглів,  

урочище За 

Жолобом 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р, 

обстежили О. 

Ситник, М. 

Левчук, М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

9 2561 Стоянка  

Буглів ІV 

с. Буглів,  

південні околиці 

села 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р, 

обстежили О. 

Ситник, М. 

Левчук, М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

10  Стоянка  

Буглів V 

с. Буглів,  

уроч. Камінна гора 

ранній палеоліт  

(1,5 млн. – 150 

років до н.е.); 

середній 

палеоліт  

(150-40 тис. 

років тому); 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому); 

(ІХ – VII тис. до 

н.е. ) 

90-2000-і рр., 

М.Левчук, 

О.Ситник, 

розвідки, 

розкопки 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 03.02.2010  

№ 58/0/16-10 (у 

редакції від 

16.06.2011  

№ 453/0/16-11) 



11 2558 Стоянка  

Буглів VІ 

с. Буглів,  

північно-східні 

околиці села, 

правий берег  

р. Буглівки 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому); 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р., 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

12 2559 Стоянка  

Буглів VІІІ 

с. Буглів,  

на віддалі 400 м від 

села, правий берег  

р. Буглівки 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1992 р., 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 2568 Двошарова 

пам’ятка 

(стоянка та 

поселення) 

Ванжулів І  

с. Ванжулів,   

урочище Замчище 

середній 

(мустьєрський 

час) і пізній 

палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому);  

енеоліт  

(ІV-ІІІ тис. до 

н.е.)  

1987 р., М. 

Левчук  

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



14 2570 Багатошарова 

пам’ятка 

(стоянка та 

поселення) 

Ванжулів ІІ  

с. Ванжулів,   

урочище В лужку, 

(Дігтярня) 

пізній ашель  

(300-150 тис. 

років тому);  

середній (150- 

40 тис. років 

тому)  

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому); 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1987 р., М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

15 2571 Стоянка 

Ванжулів ІІІ 

с. Ванжулів,  

урочище Замчисько, 

за 200 м від 

пам’ятки Ванжулів І 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1992 р., 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

16 2569 Багатошарова 

пам’ятка 

(стоянка та 

поселення) 

Ванжулів ІV  

с. Ванжулів,   

урочище Голда 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому);  

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому); 

енеоліт 

(ІV-ІІІ тис. до 

н.е.) 

1987 р., М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



17 2567 Поселення 

Ванжулів V 

с. Ванжулів,   

урочище Поле за 

Ренщуком 

енеоліт-бронза 

(ІV-ІІ тис. до н. 

е.) 

1987 р., М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

18 1409 Курган 

Ванжулів VІ 

с. Ванжулів,  

за 4 км на північ від 

села, справа від 

траси на Ланівці, на 

полі; на кургані 

встановлений  

геодезичний знак 

культура 

невизначена 

2006 р., В. 

Ільчишин 

Діаметр 10 м 

Висота 1,5 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

19 2566 Поселення 

Ванжулів VІІ 

с. Ванжулів,   

урочище За 

цвинтарем 

енеоліт-бронза  

(ІV-ІІ тис. до н. 

е.) 

1990 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

20 2564 Стоянка 

Ванжулів VІІІ 

с. Ванжулів,  

на рівнині лівого 

берега р. Буглівки, 

на захід від села, в 

кар’єрі цегельні 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1990 р., 

О.Богуцький 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



21 2565 Стоянка 

Ванжулів ІХ 

с. Ванжулів,  

в східних околицях 

села, на схилі балки, 

вище по схилу 

цвинтар 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому), 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р., 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

22 2572 Городище 

Вербовець І 

с. Вербовець, 

урочище Замчисько, 

правий берег  

р. Самець  

давньоруський 

час (Х–ХІІІ ст.) 

1988 р., 

О.Гаврилюк 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 1438 Городище 

Вишгородок І 

с. Вишгородок, 

центрально-східна 

частина села, на 

високому мисі, 

утвореному правим 

берегом  

р. Свинорийка, на 

захід від церкви 

пізнє 

середньовіччя 

(ХІV-ХVІІ ст.) 

1961 р., О. 

Цинкаловсь-

кий 2006 р., 

обстежив В. 

Ільчишин 

70 х 90 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

24 1708 Стоянка і 

замчисько 

Вишгородок ІІ 

с. Вишгородок, 

південна частина 

села, високий мис, 

утворений злиттям 

двох струмків 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

пізнє 

середньовіччя 

(ХІV-ХVІІ ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



25 1421 Поселення 

Гриньки І 

с. Гриньки,  

лівий берег ставка, 

близько 50 м від 

крайніх хат на 

північний схід 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

А.Буда 

250  х 200 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

26 1422 Поселення 

Гриньки ІІ 

с. Гриньки,  

лівий берег ставка, 

2-й мисоподібний 

виступ зі сторони 

дамби 

могилянська 

група скіфського 

часу; 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2006 р., 

А.Буда 

250  х 150 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

27 1423 Поселення 

Гриньки ІІІ 

с. Гриньки,  

лівий берег ставка, 

300 м на захід від 

мосту через річку  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

А.Буда 

400  х 200 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

28 2573 Поселення 

Загірці І 

с. Загірці,   

північно-східні 

околиці, на березі 

ставка 

черняхівська 

культура  

(ІІІ-ІV ст. н. е.); 

1956 р., 

М.Тиханова 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



29 1815 Поселення 

Загірці ІІ 

с. Загірці,  

2 км на північний 

схід від села, правий 

берег ставу 

доба бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ – І тис. до 

н. е.), 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., А. 

Загородній, 

В. Ільчишин 

4 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністраці від 

09.02.2012 № 14  

30 2576 Стоянка  

Іванківці ІІ 

с. Іванківці,  

урочище Дубняки 

(Гнилиці) 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р., М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

31 2577 Стоянка  

Іванківці ІІІ 

с. Іванківці,  

урочище Дубняки 

(Гнилиці) 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р., М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

32 2574 Стоянка  

Іванківці V 

с. Іванківці,  

урочище Зінчина 

Гора 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р., М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

33 2575 Стоянка  

Іванківці VІ 

с. Іванківці,  

урочище За 

Кіндратом 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому) 

1990 р., М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



34 1420 Стоянка 

Козачки І 

с. Козачки,  

на правому 

високому берег 

ставка, за 200 м на 

захід від села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2006 р., 

А.Буда 

300  х 100 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

35 1856 Стоянка 

Козачки ІІ 

с. Козачки,  

східні околиці села, 

правий берег  

р. Жирак 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2011 р., А. 

Чокан, В. 

Ільчишин 

0,20 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністраці від 

09.02.2012 № 14  

36 1857 Поселення 

Козачки ІІІ 

с. Козачки,  

східні околиці села, 

на підвищеному 

мисі, 

розташованому біля 

кар'єру 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.), 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.),  

давньоруська 

культура (ХІІ-

ХІІІ ст.) 

2011 р., А. 

Чокан, В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністраці від 

09.02.2012 № 14  

37 2578 Стоянка та 

поселення  

Ланівці  І 

м. Ланівці, 

південно-західні 

околиці селища, 

біля нового 

кладовищі, урочище 

Цегельня, правий 

берег р. Жирак 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) (стоянка), 

давньоруський 

час (Х–ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

150х150 м, 

2,2500 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



38 2580 Поселення 

Ланівці  ІІ 

м. Ланівці, 

південно-західні 

околиці селища, 

урочище Хутір 

Жирак, правий 

берег р. Жирак 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому),  

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.),  

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.), 

давньоруський 

час (Х–ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

39 2581 Поселення 

Ланівці  ІІІ 

м. Ланівці,  

східна частина 

селища, біля нового 

кладовищі, урочище 

Левада, правий 

берег р. Жердь 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому), 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

городоцько-

здовбицька 

культура 

шнурової 

кераміки 

(остання чверть 

ІІІ – перша 

чверть ІІ тис. до 

н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х–ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

170х40 м, 

0,6800 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



40 2579 Поселення 

Ланівці  ІV 

м. Ланівці,  

урочище Левада, 

лівий берег  

р. Жирак 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ІХ-Х ст.) 

1988 р., 

В.Івановськи

й 

250х50 м, 

1,2500 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

41 1496 Поселення 

Ланівці V 

м. Ланівці,  

південні околиці 

міста, високий 

правий берег ставу 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

42 765 Городище 

Ланівці VІ 

м. Ланівці,  

урочище 

«Замчисько», 

територія ПТУ 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.);  

давньоруська 

культура (Х–ХІІІ 

ст.) 

О. Цинкалов-

ський; 2011 

р. обстежив 

В.Ільчишин, 

А.Загородній 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністраці від 

09.02.2012 № 14  



43 1657 Поселення 

Лопушне І 

с. Лопушне,  

1 км на схід від 

села, біля 

Лопушанських 

хуторів (вул. 

Хутірська), І – ІІ 

надзаплавні тераси 

лівого берега 

струмка 

епоха бронзи – 

ранній залізний 

вік (ІІ – І тис. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

А.Буда 

40  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

44 1658 Поселення 

Лопушне ІІ 

с. Лопушне,  

1,2 км на схід від 

села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

лівого берега 

струмка, 200 м на 

схід від поселення 

Лопушне І 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

А.Буда 

110  х 60 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

45 1407 Поселення 

Мала Білка ІІІ 

с. Мала Білка, 

центральна частина 

села, на південно-

східному схилі мису 

утвореному лівим 

берегом річки 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., В. 

Ільчишин 

70  х 80 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



46 2585 Городище 

Пахиня І 

с. Пахиня,  

урочище Замчисько, 

в північно-західній 

частині села, на 

високій горі. З 

півночі воно 

відділене від плато 

3-ма рядами валів і 

ровів, а з інших 

боків - стрімкими 

схилами гори. 

Зберігся в'їзд на 

городище в  

уроч. Зарванка  

давньоруський 

час (ХІ ст.) 

обстежив О. 

Гаврилюк 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

47 2586 Городище 

Пахиня ІІ 

с. Пахиня,  

урочище Окіп, на 

горі Тернові, в лісі 

давньоруський 

час  

(ХІ ст.) 

обстежив О. 

Гаврилюк 

має форму 

близьку до 

кола, діаметр 

біля 50 м. 

Обведено з 

заходу, 

півночі та 

сходу валом 

висотою до 2 

м і ровом, на 

поверхні 

прослідову-

ються сліди 

жител  

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



48 2589 Стоянка 

Печірна І 

с. Печірна,  

околиці села, на 

високому мисі 

правого берега 

потічка 

палеоліт (40-10 

тис. років тому) 

1939 р., 

О.Цинкалов-

ський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

49 2590 Поселення  

Печірна ІІ 

с. Печірна,   

урочище Євтухова 

Верба 

комарівська 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура  

(ІІІ-ІV ст. н. е.) 

1976 р., В. 

Воляник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

50 2593 Поселення  

Якимівці І 

с. Якимівці,  

хутір Буйгори 

черняхівська 

культура  

(ІІІ-ІV ст. н. е.) 

1959 р., 

М.Тиханова 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Лановецької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3263   Пам'ятний знак 

жертвам 

чорнобильської 

катастрофи 

м. Ланівці, 

вул. 

Білозірська 

26.04.1986 

р. 

1996 р. Скульптор 

- 

Вільгушин

ський 

Роман, 

архітектор 

- Сірант 

Юліан 

Бетон, 

метал 

Висота - 

4,5 м, 

площа - 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.02.2012 

р. № 14 



2 1670-Тр   Єврейське кладовище м. Ланівці, 

вул. Гайова 

(роздоріжжя 

вул. 

Котляревсько

го та 

Української) 

ХІХ-ХХ 

ст. 

    Камінь Площа - 

0,3896 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

22.11.2012 

р. № 1364 

3 1681-Тр   Братська могила 

євреїв – жертв 

німецьких фашистів 

(приблизно 3,5 тис. 

чол.) 

м. Ланівці, 

вул. Гайова 

(роздоріжжя 

вул. 

Котляревсько

го та 

Української) 

1941-1945 

рр. 

    Бетон, 

земля 

Площа - 

0,0632 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148, 

Наказ 

Міністерств

а Культури 

України від 

22.11.2012 

р. № 1364 



4     Польське кладовище м. Ланівці, 

вул. 

Незалежності 

XVIII –  

сер.XX ст. 

XVIII –  

сер.XX 

ст. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

07.03.2018 

р. № 28-од 

5 443   Братські могили воїнів 

Радянської армії і 

радянських партійних 

активістів 

м. Ланівці, 

вул. 

Незалежності 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Осадчук 

І. 

(Тернопіль

), 

Остапчук 

Р. 

(Ланівці) 

Кована 

мідь, 

бетон, 

граніт 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 2,1 м, 

пілону – 

2,3 м, 

стела – 

2,1х10,5 м 

і 2,1х12 м, 

площа - 

0,1000 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

6 3264   Пам'ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули під час війни 

в Афганістані 

м. Ланівці, 

вул. 

Незалежності 

1979-1989 

рр. 

    Камінь-

пісковик 

(червоний)

, бетон, 

бруківка 

Постамент 

- 

2,55х2,55х

0,48 м, 

пам'ятний 

знак - 

2,55х0,5х0,

7 м, площа 

- 0,0010 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.02.2012 

р. № 14 



7 1669   Пам’ятний знак 

Борцям за Волю 

України, жертвам 

комуністичного 

тоталітарного режиму  

м. Ланівці, 

вул. 

Незалежності, 

"Лановецький 

яр" 

40–50 роки 

ХХ ст. 

1994 р.   Бетон, 

граніт, 

хрест - 

метал 

Пам'ятний 

знак - 

11х1,5 м, 

площа - 

0,0250 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

8 3265   Пам'ятне місце 

захоронення жертв 

комуністичного 

тоталітарного режиму 

м. Ланівці, 

вул. 

Незалежності, 

"Лановецький 

яр" 

      Хрест - 

дерево 

Хрест - 3 

м, площа - 

0,0025 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.02.2012 

р. № 14 

9 3335   Залишки єврейського 

кладовища 

м. Ланівці, 

вул. 

Новосілка 

XVII-

XVIII ст. 

XVII-

XVIII 

ст. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

07.03.2018 

р. № 28-од 



10 1668   Могила воїнів 

Української Народної 

Республіки 

м. Ланівці, 

вул. Садова, 

біля СПТУ 

1919 р.     Хрест - 

дерево, 

насип - 

земля 

Хрест - 6 

м, насип - 

1,5х6х8 м, 

площа - 

0,0170 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 3256   Пам'ятний знак на 

честь 1020-річчя 

хрещення Київської 

Русі - "Декларація 

місту" 

м. Ланівці, 

вул. Шкільна 

988 р. 28.07.20

08 р. 

  Залізо-

бетон, 

цегла, 

скло, 

бруківка 

4х4х0,4 м, 

площа - 

0,0020 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.02.2012 

р. № 14 

12 938   Монумент Слави 

воїнам Радянської 

армії та пам’ятний 

знак воїнам-землякам, 

які загинули в роки 

Другої світової війни 

м. Ланівці, 

парк 

1941-1945 

рр. 

1982 р. Скульптор 

– Басюк Г. 

(Львів) 

Бетон, 

штучний 

камінь 

Висота – 

15 м, 

площа - 

0,3000 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

13 1671   Братська могила 

воїнів УПА 

(приблизно 23 чол.) 

м. Ланівці, х. 

Степ, 

N45º52.316, 

Е26º06.343 

7.11.1944 

р. 

    Хрест - 

метал, 

плита - 

бетон 

Хрест - 3 

м, площа - 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



14 1641   Ділянка могил (4 

могили) воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Бережанка 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

15 1642   Поховання (4 могили): 

полковники і 

старшини невідомої 

армії 

с. Бережанка, 

біля церкви 

1909 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

16 1643   Братські могили воїнів 

Української 

Повстанської Армії (5) 

с. Білозірка 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

17 945   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Білозірка 1945 р. 1945 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 



18 946   Могили воїнів 

Радянської армії 

с. Білозірка 1944 р. 1945 р., 

рек. 

1981 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Плити - 

0,5х0,45х0,

15 м, 

площа - 

0,0008 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

19 1644   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців 

с. Білозірка, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

1918 р.   Хрест – 

метал, 

меморіаль

на дошка – 

мармур 

Висота 

хреста – 

3,5 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,5х0,4 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

20 704   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Буглів, біля 

школи 

1941-1945 

рр. 

1972 р. Скульптор 

– Басюк Г. 

(Львів) 

Бетон, 

метал 

Скульптур

а – 

7х1,36х0,4 

м, 

постамент 

– 

0,5х5,6х2,5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

21 1647   Могила воїна 

Радянської армії 

(невідомий) 

с. Ванжулів 1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



22 705   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ванжулів 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– Басюк Г. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь, 

меморіаль

на дошка – 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 7 м, 

насип – 

0,5х3х5 м, 

меморіаль

на дошка – 

3,5х0,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

23 728   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вербовець 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Гойда І. 

(Тернопіль

) 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

24 1648   Могила командира 

куреню Української 

Повстанської Армії 

“Південь” Климишина 

Івана "Крук" 

с. Верещаки 1944 р. 1944 р.   Бетон, 

камінь, 

крошка 

Скульптур

а – 

2,5х1,5х0,2 

м, 

постамент 

– 0,8х2,5 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

25 1013   Могила членів 

ревкому, розстріляних 

польськими 

окупантами 

с. Верещаки, 

вул. І. Франка 

1920 р. 1950 р., 

рек. 

1982 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

2,5х1,5х30,

5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



26 1036   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Верещаки,біл

я 

фельшерсько-

акушерського 

пункту 

1941-1945 

рр. 

  архітектор 

–  

Остапчук 

Р. 

(Ланівці) 

Бетон, 

камінь-

вапняк 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент 

– 1,3х3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

27 729   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Вишгородок, 

вул. Зелена 

1941-1945 

рр. 

1973 р. Скульптор 

– 

Калашник

ова Є. 

(Рівне) 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 

2,8х1,45х0,

6 м, 

постамент 

– 

3,2х5,4х3,7 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

28 1649   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(11 чол.) 

с. 

Вишгородок, 

вул. Я. 

Струхманчук

а, біля 

сільської ради 

40–50 роки 

ХХ ст. 

1953 р.   Камінь, 

метал, 

кування, 

меморіаль

на дошка – 

чорний 

мармур 

Хрест – 

1,75 м, 

постамент 

– 

1,2х1,5х2,5 

м, 

меморіаль

на дошка –

0,65х0,4 м, 

площа – 

0,0030 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

29 1675   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Влащинці 1941-1945 

рр. 

  архітектор 

–  

Остапчук 

Р. 

(Ланівці) 

Бетон Скульптур

а – 

2х1,1х5,4 

м, висота 

зірки – 5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



30     Братська могила 

Січових Стрільців 

с. Волиця, 

кладовище 

1919 р. 1919 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

07.03.2018 

р. № 28-од 

31 1041   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Волиця, 

центр, 

роздоріжжя 

1941-1945 

рр. 

1946 р. архітектор 

–  

Остапчук 

Р. 

(Ланівці) 

Бетон Скульптур

а – 

2,9х1,82х0,

45 м, 

меморіаль

на дошка – 

1,43х1,1 м 

площа - 

0,0025 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

32 1071   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Грибова, 

центр 

1941-1945 

рр. 

07.05.19

85 р. 

архітектор 

–  

Остапчук 

Р. 

(Ланівці) 

Бетон Скульптур

а – 

6х2,2х0,37 

м, 

постамент 

– 

4,5х5,37х3,

6 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,8х0,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



33 442   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Гриньки 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– 

Калашник

ова Є. 

(Рівне) 

Бетон, 

камінь 

Обеліск – 

3,42х0,7х0,

5 м, 

постамент 

– 

4,2х4,12х4,

14 м, 

меморіаль

на дошка – 

1,25х1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

34 1074   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Жуківці 1941–1945 

рр. 

1986 р. архітектор 

– 

Остапчук 

Р. 

(Ланівці) 

Камінь, 

з/бетон, 

мармур 

Висота 

пілонів – 

5,4 м, 

стела – 

3,15 м, 

меморіаль

на плита – 

1,8х1,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

35 730   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Загірці 1941-1945 

рр. 

1977 р. Скульптор 

– 

Калашник

ова Є. 

(Рівне) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

36 1650   Могила воїна 

Радянської армії 

с. Загірці, 

кладовище 

(середина) 

1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



37 1068   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Іванківці 1941 1985 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

цегла, 

металеві 

плити 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,75 м, 

меморіаль

на плита – 

1,73х0,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

38 1072   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Козачки 1941-1945 

рр. 

1986 р. архітектор 

– 

Остапчук 

Р. 

(Ланівці) 

Бетон, 

керамічна 

плитка 

Висота 

пілону – 

5,5 м, 

стела – 4,5 

м, 

меморіаль

на плита – 

1,2х0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

39 1672   Могила українців, 

жертв Другої світової 

війни 

с. Коржківці, 

хутір Дубина 

1944 р. 1944 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

40 1651   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії (22 чол., 

невідомі) 

с. Кутиска 1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



41 1652   Могили (2) 

Українських Січових 

стрільців 

с. Кутиска 1914-1918 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

42 1653   Пам’ятний знак 

козацтву Богдана 

Хмельницького, яке 

проходило в 1649 р. на 

Збараж “Козацький 

шлях” 

с. Кутиска 1649 р. 1992 р.   Мармур, 

граніт, 

меморіаль

на дошка – 

граніт 

Скульптур

а – 

2,4х1,3х0,2 

м, 

постамент 

– 

0,22х1,42х

1,32 м, 

меморіаль

на дошка – 

1,1х0,6 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

43 1077   Могила воїна 

Радянської армії 

Міхеєва Д. 

с. Кутиска 1944 р. 1970 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

меморіаль

на дошка – 

сталь, 

залізо 

Обеліск – 

3,7х0,62х0,

1 м, 

постамент 

– 

0,42х0,32х

0,4 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,16х0,25 

площа - 

0,0008 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



44 1654   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Люлинці 1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

45 707   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мала Білка 1941-1945 

рр. 

1970 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 5 м, 

постамент

у –0,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

46 1034   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Малі 

Кусківці, 

центр, 

роздоріжжя 

біля з/д 

переїзду 

1941-1945 

рр. 

1978 р. Архітектор 

–  

Остапчук 

Р.К. 

(Ланівці) 

Бетон, 

цегла,  

Стела - 

2,5х7,2х0,6

5 м, пілони 

- 

1,7х1,4х1,4 

м, 

меморіаль

на дошка – 

2,9х1,82 м, 

площа - 

0,0225 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

47 1000/1   Музей жертв фашизму с. Молотків 1943 р. 1985 р.   Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



48 1000/3   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Молотків 1943 р. 1985 р. Скульптор

– Рудий Б. 

(Тернопіль

), 

архітектор 

– Осадчук 

І. 

Мідь, 

граніт, 

бетон 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент 

– 0,56х5,2 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

49 444   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Молотків 1941-1945 

рр. 

1965 р. Скульптор 

– 

Войнович 

А. (Рівне) 

Бетон, 

камінь, 

мармур 

Висота 

обеліску – 

4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

50 1000 5 Меморіальний 

комплекс жертвам 

фашизму 

с. Молотків, 

центр 

1943 р. 1985 р. Скульптор

– Рудий Б. 

(Тернопіль

), 

архітектор 

– Осадчук 

І. 

Бетон, 

камінь, 

граніт 

Площа – 2 

га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

51 1000/2   Пам'ятний знак 

„Скорботна мати” 

с. Молотків, 

центр 

1943 р. 1985 р. Скульптор

– Рудий Б. 

(Тернопіль

), 

архітектор 

– Осадчук 

І. 

Мідь, 

граніт, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3,6 м, 

постамент 

– 0,3х3,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

52 1000/4   Пам'ятний знак 

„Спалене село” 

с. Молотків, 

центр 

1943 р. 1985 р. Скульптор

– Рудий Б. 

(Тернопіль

), 

архітектор 

– Осадчук 

І. 

Бетон, 

метал 

9 коробок 

будинків,  

площа – 

0,003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



53 1000/5   Пам’ятний знак 

„Кузня” 

с. Молотків, 

центр 

1943 р. 1985 р. Скульптор

– Рудий Б. 

(Тернопіль

), 

архітектор 

– Осадчук 

І. 

Бетон Заг. висота 

– 3 м, 

постамент 

– 1х1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

54 732   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Москалівка 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– 

Калашник

ова Є. 

(Рівне), 

Басюк Г. 

(Львів) 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у -5,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

55 1656   Могила вчительки 

Подорожньої Т. А. 

с. 

Москалівка, 

кладовище 

загинула у 

1946 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

56 1065   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Москалівка, 

кладовище, 

ліва сторона 

центральної 

алеї, 

49.762023 

26.11705 

1941–1945 

рр. 

1975 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Надгробок 

– 2,3х1 м, 

стела – 1,4 

м, площа - 

0,0010 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 



57 1655   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (6 

чол.) 

с. 

Москалівка, 

сільський 

цвинтар, 

49.762023 

26.11705 

40–50 роки 

ХХ ст. 

    Металева 

труба 

Скульптур

а – 

1,2х0,1х0,1 

м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

58 1657   Братські могили воїнів 

Української 

Повстанської Армії (2) 

с. Огризківці, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

    Метал Висота 

Хреста – 

1,7 м, 

насип – 

0,5х1,9х3,9

5 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

59 3266   Пам'ятний знак 

(хрест) на місці 

с.Забужани 

с. Оришківці, 

1,5 км на Пн-

Зх від центру 

села, з лівого 

боку 

автодороги 

Оришківці-

Ланівці 

поч. XVII 

ст. 

поч. 

XVII ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

1,4х1,05х0,

12 м, 

площа - 

0,0018 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.02.2012 

р. № 14 

60 894   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Оришківці, 

центр, 

роздоріжжя 

біля магазину 

1941-1945 

рр. 

1977 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 1,5 м, 

постамент

у – 1,8 м, 

площа - 

0,0300 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



61 445   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Осники 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– 

Войнович 

А. (Рівне) 

Мармуров

а крихта, 

бетон 

Висота 

обеліску – 

2,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

62 998   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Печірна 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Остапчук 

Р. 

(Ланівці) 

Бетон Скульптур

а 

8х0,45х2,6

3 м, 

постамент 

– 

0,8х2,5х3,2 

м, 

меморіаль

на дошка – 

1,8х1,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

63 1081   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Плиска 1941 1985 р. архітектор 

– 

Остапчук 

Р. 

(Ланівці) 

Бетон, 

граніт 

Висота 

стел – 5,8 

м, 4 м, 

меморіаль

ні плити – 

1,15х0,7 м 

і 1,5х0,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

64 1660   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії (3 чол., прізвища 

невідомі) 

с. Татаринці 1941–1945 

рр. 

      Скульптур

а – 

1,27х0,6х0,

2 м, 

постамент 

– 

0,22х2,25х

1,32 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



65 1664   Могила німецького 

воїна Ратца Отто 

с. Юськівці, 

кладовище 

16.12.1916

-5.07.1941 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

66 1665   Могила німецького 

воїна Єзусбенка 

Вільгельма 

с. Юськівці, 

кладовище 

6.12.1916-

4.07.1941 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

67 1666   Могила німецького 

воїна Хіршмаєра 

Герхарда 

с. Юськівці, 

кладовище 

20.10.1912

-5.07.1941 

рр.) 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



68 1663   Могила німецького 

воїна Гайсена А. Н. 

с. Юськівці, 

старе 

кладовище, 

білч стадіону 

2.08.1919-

4.07.1941 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

69 449   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Юськівці, 

центр, 

навпроти 

сільради 

1941-1945 

рр. 

1969 р., 

рек. 

1986 р. 

Скульптор 

– Дибу Г. 

(Рівне) 

Бетон, 

камінь, 

меморіаль

на дошка – 

бетон 

Скульптур

а – 

8х0,24х2 

м, 

меморіаль

на дошка – 

3,5х3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

70 450   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Якимівці 1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– Дибу Г. 

(Рівне) 

Бетон, 

камінь, 

меморіаль

на дошка – 

граніт 

Обеліск – 

8х0,42х2,6

3 м, 

постамент 

– 

0,8х2,47х3,

25 м, 

меморіаль

на дошка 

1,6х1,15 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



71 1667   Могила невідомих 

льотчиків 

с. Якимівці, 

кладовище 

1944 р. 1944 р.   Бетон, 

цемент, 

меморіаль

на дошка – 

сталь, 

залізо 

Скульптур

а – 

1,7х0,62х0,

1 м, 

постамент 

– 

0,42х2,05х

2,9 

м,меморіал

ьна дошка 

– 0,16х0,25 

м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Лановецької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/

п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1640   Пам’ятник 

Рівноапостольному 

князю Володимиру 

Великому 

м. Ланівці, м-

н 

Незалежності 

р.н. невід.- 

1015 р. 

2001 Архітектор 

- Сірант 

Ю.І., 

скульптор 

- Садовник 

В.П. 

Скульптур

а -  бетон, 

карбована 

мідь, 

постамент 

- 

залізобето

н 

облицьова

ний 

гранітною 

плиткою 

Скульптур

а - 4,1 м, 

постамент 

- 

1,45х1,3х1,

8 м, площа 

- 0,0015 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Лопушненська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1594 Дзвіниця Михайлівської 

церкви дерев’яна 

с. Башуки XVIII ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

2. 164 Церква св. Андрія (мур.) с. Старий 

Олексинець 

ХVIII ст. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 05.12.1986р. 

№ 343 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Лопушненської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2054 Поселення 

Велика  

Горянка І 

с. Велика Горянка, 

східна частина села, 

на високому мисі 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.); 

2015 р. 

Ільчишин 

В.В., 

Строцень 

Б.С. 

0,10 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од 

2 1997 Поселення 

Волиця І 

с. Волиця,  

за 300 м на захід від 

центру села, біля 

нової церкви 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

А.Загородній  

приблизно 

1,5 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од 



3 2540 Поселення 

Івання І 

с. Старий 

Олексинець, на 

мисі, що знаходить-

ся за 5 км західніше 

Старого Олексинця 

західніше хутора 

Івання 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич, 

2005 р. – 

обстежив М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

2,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

4 1269 Поселення 

Івання ІІ 

с. Івання,  

північні околиці 

села, на пологому 

мисі, утвореному 

лівим берегом р. 

Іванка та правим 

бортом балки, що 

впадає в річку, на 

північний захід від 

повороту річки зі 

сходу на південь 

голіградська 

культура (XI – 

VII ст до н. е.), 

висоцька 

культура (VІІІ-

VІІ ст. до н.е.), 

черепинсько-

лагодівська 

група скіфського 

часу, 

черняхівська 

культура (ІІІ – 

ІV ст н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



5 1270 Поселення 

Івання ІІІ 

с. Івання,  

північно-західні 

околиці села, І-ІІ-а 

надзаплавні тераси 

підтрикутного мису, 

утвореного лівим 

берегом р. Іванка та 

правим бортом 

балки, за 0,5 км на 

захід від повороту  

р. Іванка зі сходу на 

південь 

висоцька 

культура (VІІІ-

VІІ ст. до н.е.), 

пшеворська 

культура (І – ІІІ 

ст. н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ – 

ІV ст н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

6 1283 Поселення 

Івання ІV 

с. Івання, 

1 км на захід від 

крайньої хати села, 

на підтрикутному 

мисі біля витоків  

р. Іванка 

черепинсько-

лагодівська 

група скіфського 

часу, 

пшеворська 

культура (І – ІІІ 

ст. н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ – 

ІV ст н. е.),  

райковецька 

культура (VII – 

IX ст.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



7 1284 Поселення 

Івання V 

с. Івання,  

північна частина 

села, правий берег  

р. Іванка, північна 

частина мису, 

утвореного 

поворотом р. Іванка 

зі сходу на південь, 

навпроти Івання ІІІ 

висоцька 

культура (VІІІ-

VІІ ст. до н.е.), 

пшеворська 

культура (І – ІІІ 

ст. н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ – 

ІV ст. н. е.), 

празька культура 

(V – VII ст.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.); 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

10 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

8 1285 Поселення 

Івання VІ 

с. Івання, 

центральна частина 

села, на мисі, 

утвореному правим 

берегом р. Іванка  та 

лівим берегом її 

притоки 

висоцька 

культура (VІІІ-

VІІ ст. до н.е.)  

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

9 1286 Стоянка Івання 

VІІ 

с. Івання,  

200 м на захід від 

південної околиці 

села, лівий борт 

балки, ІІ-ІІІ тераси.  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



10 2502 Стоянка 

Крутнів І 

с. Крутнів,  

урочище Попове, на 

верхній частині 

мису правого берега 

Ікви 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 2503 Поселення 

Крутнів ІІ 

с. Крутнів,  

урочище Попове, на 

нижній частині 

мису правого берега 

Ікви 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1987 р., 

В.Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

12 1936 Стоянка і 

поселення 

Крутнів ІІІ 

с. Крутнів,  

східна околиця села 

Крутнів, 900 м на 

південь від  

с. Раславка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому),  

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.), 

бронзовий час 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од 

13 1979 Поселення 

Крутнів ІV 

с. Крутнів, 

центральна частина 

села по лівому 

березі ставу  

(р. Ікви), за 100 м на 

захід від дамби 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (Х ст.) 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Бігус  

1,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од 



14 1937 Поселення 

Лопушне І 

с. Лопушне,  

500 м на північ від  

с. Лопушне, та 1 км 

на  південний схід 

від колгоспного 

двору правий берег 

р. Іква 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.), 

бронзовий вік 

(ІІІ – ІІ тис. до н. 

е.), 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

15 1938 Поселення 

Лопушне ІІ 

с. Лопушне, 

північна околиця  

с. Лопушне, та 1,2 

км на  південний 

схід від колгоспного 

двору правий берег 

р. Іква 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.), 

бронзовий вік 

(ІІІ – ІІ тис. до н. 

е.), 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

16 1939 Стоянка 

Лопушне ІІІ 

с. Лопушне,  

західна околиця  

с. Лопушне, 900 м 

на  захід від 

колгоспного двору 

правий берег р. Іква 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  



17 4556-Тр Поселення 

Розтоки І 

с. Розтоки,  

2 км на північний-

схід від села, за 300 

м на захід х. Стад-

ниця на мисі 

утвореному правим 

берегом р. Іква та її 

притокою 

лендельська 

культура (ІV 

тис. до н.е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.); 

висоцька 

культура (VІІІ-

VІІ ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Бігус,  

приблизно 

1,7 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

18 4557-Тр Поселення 

Розтоки ІІ 

с. Розтоки,  

в центральній 

частині села, на 

правому березі р. 

Іква 

давньоруський 

час (ХІІІ - 

ХІVст.) 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Бігус,  

1,0 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од,  Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



19 2043 Поселення 

Розтоки ІІІ 

с. Розтоки,  

північно-східна 

частина села, на 

лівому березі 

струмка 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

2014 р. 

Строцень 

М.Б., 

Строцень 

Б.С. 

площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

20 1773 Поселення 

Раславка І 

с. Раславка, 

північно-західна 

частина села, 

правий берег р. Іква 

ранньозалізний 

час (І тис. до 

н.е.); 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2010 р., А. 

Загородній, 

В. Черкас 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації  від 

24.03.2011 № 36 

21 1935 Поселення 

Раславка ІІ 

с. Раславка,  

800 м на північ від  

с. Крутнів, та 700 м 

на  захід від 

північної околиці  

с. Раславка 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.), 

бронзовий вік 

(ІІІ – ІІ тис. до н. 

е.), 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

22 1265 Стоянка 

Старий 

Олексинець І 

с. Старий 

Олексинець,  

західна частина 

села, високий 

правий берег  

р. Іванка, на городах 

між дорогами на  

Новий Олексинець і 

Башуки, біля 

автобусної зупинки 

мезоліт (IX – V 

тис. до н. е.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



23 1266 Поселення 

Старий 

Олексинець ІІ 

с. Старий 

Олексинець, на 

південний схід від 

центру села, лівий 

берег р. Іванка, І-а 

надзаплавна тераса, 

за 150 м на захід від 

мосту 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

24 1267 Поселення 

Старий 

Олексинець ІІІ 

с. Старий 

Олексинець, 

південно-східні 

околиці села, І-а 

надзаплавна тераса 

правого берега  

р. Іванка, на північ 

від цегельного 

заводу 

висоцька 

культура (VІІІ-

VІІ ст. до н.е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Лопушненської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/

п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 392   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Башуки 1941-1945 

рр. 

1969 р. Львівська 

кераміко-

скульптур

на фабрика 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 394   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Велика 

Горянка, біля 

школи 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– 

Шульман 

Г. (Рівне) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 637   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Крутнів 1941-1945 

рр. 

1975 р. Масове 

виробницт

во 

Вапно Висота 

обеліску – 

6 м, стели 

– 6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



4 1107   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лопушне 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Соколов 

Б. 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

5 1110   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Новий 

Олексинець 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Соколов 

Б. 

(Кременец

ь) 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

рад від 

26.08.1986 

р. №250 

6 415   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Розтоки 1941-1945 

рр. 

1967 р. Рівненські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

з/бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

стели – 4,3 

м, 1,5 м, 

постамент

у – 0,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

7 416   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Старий 

Олексинець 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Штогрин 

С. 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

3,5 м, 

постамент

у – 1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



8 1628   Окремі могили 

поляків – жертв 

національно-

визвольних змагань 

с. Старий 

Олексинець, 

кладовище 

біля церкви 

          Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Мельнице-Подільська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходжен

ня  

 

Датування 

(відповідно до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 423 Церква св. Михаїла (мур.) с. Білівці 1875 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

2. 1563 Вали городища с. Дзвенигород ІХ ст.  національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

3. 1564/1 Церква Успіння Діви Марії 

(мур.) 

с. Дзвенигород 1801 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

4. 1564/2 Дзвіниця Успіння Діви Марії с. Дзвенигород 1801 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

5. 398 Церква Успенія с. Дзвинячка 1884-1894 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

6. 376 Костел (мур.) с. Збручанське 1939 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

7. 1565 Церква св. Миколи (мур.) с. Збручанське ХІV ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

8. 429 Церква Вознесіння 

Христового 

с. Зелене 1924 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

9. 1568 Замок (руїни) (мур.) с. Кудринці початок  

ХVІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

10. 427 Церква Благовіщення 

Пречистої Діви Марії 

с. Латківці 1890 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

11. 399 Костел св. Генріха (мур.) с. Михайлівка 1854 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

12. 415 Церква Різдва Христового с. Михайлівка 1854 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

13. 425 Церква св. Михаїла с. Михалків 1820 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

14. 385 Костел Святої Трійці (мур.) с. Окопи 1693 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 



15. 424 Церква св. Юрія (дер.) с. Окопи 1893 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

16. 1572/0 Фортеця Святої Трійці (руїни) 

(мур.) 

с. Окопи 1692 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

17. 1572/1 Львівська брама (мур.)  с. Окопи 1692 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

18. 1572/2 Кам’янецька брама (мур.) с. Окопи 1692 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

19. 1572/3 Башта над річкою Збруч (мур.) с. Окопи 1692 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

20. 1572/4 Мури (мур.) с. Окопи 1692 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

21. 1572/5 Земляні вали с. Окопи 1692 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

22. 412 Церква св. Якова с. Панівці 1852 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

23. 428 Церква св. Миколая с. Трубчин 1857 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

24. 402 Костел (церква св. Михаїла) 

(мур.) 

с. Устя 1696 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

25. 420 Церква св. Параскеви с. Худиківці 1730 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

26. 408 Церква св. Михаїла смт Мельниця 

Подільська 

1872 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Мельнице-Подільської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1936 Поселення 

Білівці І 

с. Білівці, лівий 

берег Дністра, на 

перший надзаплав-

ній терасі, 1 км на 

схід від села, 

навпроти острова на 

Дністрі 

черняхівська 

культура  

(ІІІ-ІV ст. н. е.);  

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.) 

О. 

Приходнюк 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

2 1947 Поселення 

Боришківці І 

с. Боришківці,  

на березі р. Збруч 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1876 р., А. 

Кіркор 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

3 1948 Вал Траяна 

Боришківці ІІ 

с. Боришківці, 

північна частина 

села 

недатований  1988-1989 рр. 

дослідження 

М. Кучери  

довжина 600 

м, висота 3,5-

4,5 м, 

ширина 20-

25 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



4 68 Траянів вал 

Вигода І 

с. Вигода,  

500 м на південний 

схід від села, 

тягнеться від р. 

Збруч до р. Дністер. 

Недатовано  1966 р. 

І.Герета; 

2004 р., Б. 

Строцень, М. 

Ягодинська 

5,7704 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

5 1957 Поселення 

Вигода ІІ 

с. Вигода,  

урочище Гора 

Стрілка, східна 

околиця села, на 

пологому південно-

му схилі поля 

трипільська 

культура 

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н.е.), етап 

ВІІ 

1975 р., І. 

Олексів; 

М.Сохацький 

(1991-1993) 

2,6592 Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

6 1995 Стоянка та 

городище 

Вигода ІІІ 

с. Вигода, південно-

східні околиці села, 

на високому лівому 

березі р. Дністер 

фінальний 

палеоліт (15-10 

тис. р. до н.е.);  

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.);  

епоха бронзи –  

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

2013 р. 

В.Ільчишин 

2,6592 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од  

7 2081 Траянів вал 

Вигода ІV 

с. Вигода, південно-

східні околиці села, 

з правої сторони від 

пороги на с. Окопи. 

Паралельно до 

дороги 

Недатовано 1988-1989 рр. 

дослідження 

М.П.Кучери, 

2015 р., 

експедиція 

Терноп. обл. 

центру 

6,2348 га, 

довжина 

1250 м, 

висота 3-4 м, 

ширина 17 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.03.2017  

№ 34-од  



8 1961 Могильник 

Вільховець І 

с. Вільховець, при 

дорозі на 

Мельницю-

Подільську 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

9 1959 Поселення 

Вільховець ІІ 

с. Вільховець, 

урочище “Нерест”, 

південно-східні 

околиці села, лівий 

берег р. Дністер 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 1960 Поселення 

Вільховець ІІІ 

с. Вільховець, 

південно-східні 

околиці села, на 

першій 

надзаплавній терасі 

лівого берега  

р. Дністер. 

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.) 

О. 

Приходнюк  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 1976 Поселення 

Горошова І 

с. Горошова, 

урочище 

“Жабокривче”, на 

невисокій терасі 

лівого берега  

р. Дністер 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.; 

фракійський 

гальштат, пізній 

етап) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



12 1978 Поселення 

Горошова ІІ 

с. Горошова,  

в лісі, в районі, де 

тераса берега р. 

Дністер повертає із 

заходу на південь 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 1979 Поселення 

Горошова ІІІ 

с. Горошова, 

урочище “Селище”, 

західна частина 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 1977 Стоянка 

Горошова ІV 

с. Горошова, 

урочище “Селище”, 

з лівої сторони яру і 

річковой тераси 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

15 1972 Поселення 

Горошова V 

с. Горошова,  

за 300 м на південь 

від Горошова ІV 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.);  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



16 1973 Стоянка та 

поселення 

Горошова VІ 

с. Горошова, 

урочище “Селище”, 

південна частина 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.); 

 черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

17 1974 Курган 

Горошова VІI 

с. Горошова, 

поблизу урочище 

“Селище”, на 

вискоій корінній 

терасі р. Дністер в 

Зх частині плато 

Недатовано  1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

18 1975 Курган 

Горошова VІII 

с. Горошова, 

 на південь від 

Горошова VІІ 

Недатовано  1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



19 1980 Поселення 

Горошова ІХ 

с. Горошова,  

за 800 м на 

північний захід від 

села, на 

мисоподібному 

підвищенні високої 

тераси лівого берега 

р. Дністер 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

20 1971 Поселення 

Горошова Х 

с. Горошова, 

урочище 

Підгороддя, на 

першій 

надзапалвній терасі 

лівого берега 

Дністра, між селами 

Горошова і Устя 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ-V ст. до 

н.е.); 

культура 

поянешти-

лукашівка  

(початок ІІ ст. до 

н.е. - до другої 

половини І ст. до 

н.е.); 

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.) 

1969 р., 

експедиція 

ІА АН УРСР, 

розкопки 

С.Пачкової 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

21 1983 Городище 

Дзвенигород І 

с. Дзвенигород, 

урочище “Городи-

ще”, територія бази 

педуніверситету, на 

високому лівому 

березі р. Дністер 

при впадінні безі-

менного струмка, в 

центрі села 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

обстежили 

Р.Миська, 

М.Сохацький

О.Дудар 

загальна 

площа 

близько 12 

га, площадка 

5,94 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



22 1984 Могильник 

Дзвенигород ІІ 

с. Дзвенигород, 

урочище 

“Городище”, поруч 

з городищем 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

ІІ пол. ХІХ 

століття, А. 

Кіркор; 2008 

р., обстежили 

Р.Миська, 

М.Сохацький

О.Дудар 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 4459-Тр Поселення 

Дзвинячка І 

с. Дзвинячка, 

південно-західні 

околиці села, з лівої 

сторонни дороги  

комарівська 

культура (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

А.Загородній

М.Строцень 

приблизно 

4,0 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

облдержадмініст

рації від 

15.05.2014  

№ 76-од , Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

24 1990 Поселення 

Збручанське І 

с. Збручанське, 

урочище “Поле 

вище печери”, на 

правому березі 

р.Збруч на 

мисоподібному 

плато вище печер в 

ПдЗх околицях села 

під лісом на городах 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



25 1989 Поселення 

Збручанське ІІ 

с. Збручанське 

(колишня 

Новосілка), 

урочище Соколів 

середній період 

трипільської 

культура, етап 

ВІІ, шипинецька 

локальна група, 

трипільська 

культура  

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н.е.) 

1968 р., І. 

Герета;  

1997 р. 

дослідження 

М.Сохацько-

го  

25 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

26 2008 Городище 

Кудринці І і 

замок 

с. Кудринці, 

урочище 

“Городище”, на 

північно-східній 

околиці села на 

правому березі  

р. Збруч на 

високому 

мисоподібному 

виступі, біля 

старого кар'єру 

трипільська 

культура  

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н.е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.); ХV-ХVІІ ст. 

2006 р. 

обстежив 

Р.Миська, 

2015 р., 

обстежили 

М.Ягодинсь-

ка, Л.Стро-

цень, 

В.Ільчишин, 

С.Грабовий 

0,5000 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

27 73 Поселення 

Кудринці ІІ 

с. Кудринці, 

урочище Поле 

Гончариха, на 

північ від села, на 

північ  від замку, на 

правому березі  

р. Збруч 

трипільська 

культура  

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н.е.) 

1900 р., К. 

Гадачек; 

1976 р. 

обстежив О. 

Ситник,  

2015 р., 

обстежили 

М.Ягодинсь-

ка, Л.Стро-

цень, 

В.Ільчишин, 

С.Грабовий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



28 2006 Поселення 

Кудринці ІІІ 

с. Кудринці, 

урочище “За 

горою”, на лівому 

березі безіменного 

струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.); 

1966 р., В. 

Якубовський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

29 2007 Вал Траяна 

Кудринці ІV  

від с. Кудринці до  

с. Завалля, вздовж 

похилої частини 

корінного берега  

р. Збруч 

недатовано  1988-1989 рр. 

дослідження 

М.П.Кучери 

довжина 

1450 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

30 2018 Поселення 

Мельниця-

Подільська І 

смт Мельниця-

Подільська, 

урочище Гончариха, 

на південно-

західному схилі 

невеликого 

підвищення над 

балкою по якій 

протікає струмок 

трипільська 

культура  

(ІV-ІІІ тис. до 

н.е.); 

культура 

фракійського 

гальштату  

(ХІ-VІІ ст. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура  

(ІІІ-ІV ст. н. е.) 

1900 р., К. 

Гадачек, 

1967 р. І. 

Свешніков 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



31 2019 Поселення 

Мельниця-

Подільська ІІ 

смт Мельниця-

Подільська, 

урочище Бавка, 

територія глиняного 

кар'єру 

трипільська 

культура  

(ІV-ІІІ тис. до н. 

е.);  

культура 

фракійського 

гальштату  

(ХІ-VІІ ст. до 

н.е.) 

1962 р., І. 

Свєшніков 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

32 2016 Поселення 

Мельниця-

Подільська ІІІ 

смт Мельниця-

Подільська, 

урочище “Базюкова 

гора”, 2 км на 

північний схід від 

селища 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

(поселення ІІ) 

1966 р., В. І. 

Якубовський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

33 1724 Поселення 

Мельниця-

Подільська ІV  

смт Мельниця-

Подільська, 2 км на 

південний-схід від 

східних околиць 

селища, лівий берег 

струмка 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(VII-V ст. до 

н.е.) 

2009 р., О. 

Дерех, А. 

Загородній 

0,8 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

34 2017 Курган 

Мельниця-

Подільська V  

смт Мельниця-

Подільська, 

урочище “Стара 

Діброва” 

Недатовано  1900 р., К. 

Гадачек 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



35 2014 Поселення 

Мельниця-

Подільська VІ 

смт Мельниця-

Подільська, 

урочище Нове Поле, 

на березі р. Дністер, 

в районі яру 

празька культура 

(V-VІІ ст. н. е.), 

ранньослов’янсь

ка  культура  

(VІ-VІІ ст. н. е.) 

1967 р., І. 

Свєшніков 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

36 2015 Стоянка 

Мельниця-

Подільська VІІ 

смт Мельниця-

Подільська, за 500 м 

на південь від 

селища, на 

високому березі  

р. Дністер, на 

городах, біля 

лісопосадки і 

шосейної дороги 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

37 4461-Тр Поселення 

Мельниця-

Подільська VІІІ 

смт Мельниця-

Подільська, 

південно-східні 

околиці біля хутора 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

А.Загородній

М.Бігус, 

М.Строцень 

0,30 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей  

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



38 4460-Тр Поселення 

Мельниця-

Подільська ІХ 

смт Мельниця-

Подільська, 

південно-східні 

околиці біля хутора, 

за 100 м від дороги  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

М.Бігус, 

М.Строцень 

1,40 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей  

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

39 2020 Стоянка 

багатошарова 

Михалків І 

с. Михалків, 

урочище Крем’янка, 

на краю високого 

мисоподібного 

виступу лівого 

берега р. Нічлава, 

східни околиці села, 

поряд із колишнім 

кар'єром 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому);  

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

40 2021 Багатошарова 

пам’ятка 

(стоянка, 

поселення) 

Михалків ІІ 

с. Михалків, 

урочище “Дорога 

біля Пилипчан-

ського поля”, 

північно-західні 

околиці села, на 

вершині вододілу 

Дністра і Нічлави 

(лівий берег) 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



41 2025 Поселення 

Окопи І 

с. Окопи, мис між 

Збручем і Дністром, 

правий берег  

р. Збруч 

трипільська 

культура  

(ІV-ІІІ тис. до 

н.е.);  

культура 

фракійського 

гальштату  

(ХІ-VІІ ст. до 

н.е.) 

1980 р., 

Збенович, 

Риндіна, 

2007 р. – 

обстежив О. 

Дудар 

0,55 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

42 4347-Тр Поселення  

Окопи ІІ 

с. Окопи, західна 

частина  

села, біля 

„Львівської брами” 

трипільська 

культура  

(ІV-ІІІ тис. до 

н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

23.01.2012  

№ 51 

43 2072 Стоянка та 

поселення  

Устя І 

с. Устя, урочище 

“Ясенівка”, на 

мисоподібному 

утворенні при 

впадіння Нічлави в 

Дністер 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); мезоліт 

(кінець ІХ-VI 

тис. до н. е.); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.);  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р. , 

Ситник О. 

(Тернопільсь

ка 

палеолітична 

експедиція) 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



44 2074 Стоянка Устя ІІ с. Устя,  

урочище Хриплів 

(над високим 

залісненим яром), 

на високому лівому 

березі Дністра за 2 

км від східних 

околиць села в 

нижній частині 

платоподібного 

схилу яру 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

45 4464-Тр Стоянка та 

поселення  

Устя ІІІ 

с. Устя,  

урочище Хриплів, 2 

км на схід від села 

понад глибоким 

яром на межі з с. 

Худиківці 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому); 

культура ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до 

н. е.); 

голіградська 

культура (ХІ – 

VІІ ст. до н. е.) 

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

5,2468 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017 р. 

№ 323 

46 2073 Стоянка  

Устя ІV 

с. Устя,  

урочище Хриплів, 

на високому лівому 

березі р. Дністер, на 

відстані 0,5 км від 

східних околиць 

села, справа від 

шосе на  

с. Михалків, над 

піщаним кар'єром 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



47 1231 Поселення  

Устя V 

с. Устя,  

урочище Ясенівка, 

біля городища, на 

привершинному 

схилі правого 

берега р. Нічлава і 

лівого берега  

р. Дністер,  

ур. Ясенівка, в 

південно-західних 

околицях села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

Кінець ХІХ 

ст., К. 

Гадачек; 

1988 р. 

обстежено О. 

Ситником, 

М. Левчуком 

0,12 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

48 4440-Тр Городище  

Устя VІ 

с. Устя,  

урочище Над 

Темником, за 1,5 км 

на південний захід 

від села на лівому 

березі р. Дністер 

(один комплекс з 

поселенням 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

Відкрито на 

поч. ХХ ст. 

Початок 1974 

р. обстежено 

М. Кучерою; 

1988-89 рр. 

обстежено О. 

Ситником, 

М.Левчуком, 

О. 

Гаврилюком; 

2002 р., 

обстежено 

О.Дударем, 

М.Ягодинсь-

кою, 

М.Сохаць-

ким, 2006 р. 

– обстежив 

Р.Миська  

0,8164 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162, Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 325  



49 2052 Поселення  

Устя VІІ 

с. Устя,  

1 км на  південний 

схід від села, на 

високому плато 

лівого берега р. 

Дністер 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

50 2053 Стоянка  

Устя VІІІ 

с. Устя,  

урочище “Кар’єр на 

Хриплові”, 500 м на 

схід від села, над 

піщаним кар'єром, 

на високому березі 

Дністра 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

51 2075 Стоянка  

Устя ІХ 

с. Устя,  

урочище “Біля 

старого цвинтаря”, 

північно-східні 

околиці села, на 

вершині мисоподіб-

ного виступу, 

утвореного долина-

ми річок Нічлава і 

Дністер, при їх 

злитті, біля 

кладовища і ферм 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



52 2076 Стоянка Устя Х с. Устя,  

урочище “Новий 

піщаний кар’єр”, 

лівий берег  

р. Дністер, на 3-й 

терасі, за 1,5 км на 

південний схід від 

околиць села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

53 2077 Поселення  

Устя ХІ 

с. Устя,  

1 км на північний 

захід від села  

(вул. Качерівка), 

лівий берег  

р. Дністер, на краю 

1-ої надзаплавної 

тераси 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

200х60 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

54 2078 Стоянка  

Устя ХІІ 

с. Устя,  

за 250 м на 

південний схід від 

Устя ХІ, лівий берег 

р. Дністер 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

55 2079 Стоянка  

Устя ХІІІ 

с. Устя,  

на 3-ій надзаплавній 

терасі лівого берегу  

р. Дністер, біля лісу 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



56 2070 Стоянка та 

поселення  

Устя XІV 

с. Устя,  

лівий берег р. 

Дністер, урочище 

“Качерівка”, коло 

дороги 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому); 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.);  

бронза–ранній 

залізний вік (І 

тис. до н. е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

57 2054 Стоянка  

Устя XV 

с. Устя,  

лівий берег р. 

Дністер, урочище 

“Качерівка”, західна 

частина, на 

підвищенні, на 

вододілі першої 

надзаплавної тераси 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

58 2057 Поселення  

Устя XVІ 

с. Устя,  

лівий берег р. 

Дністер, урочище 

“Качерівка”, західна 

частина, вздовж 

берега 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

59 2056 Стоянка  

Устя XVIІ 

с. Устя,  

на супіщаній терасі 

лівого берегу  

р. Дністер, біля 

урочища 

“Качерівка”, коло 

дороги до річки  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому), мезоліт 

(кінець ІХ-VI 

тис. до н. е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



60 2055 Стоянка  

Устя XVIIІ 

с. Устя,  

урочище “Голятин”, 

за 200 м від села на 

краю високої тераси 

і яру, що відмежо-

вує село від поля 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

61 2071 Поселення  

Устя XІX 

с. Устя,  

на краю села, 

правий берег 

 р. Нічлава, в районі 

кар’єру і дороги, що 

веде до с. Горошова 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

62 2058 Стоянка  

Устя XX 

с. Устя, 

 на вершині плато, 

на мисі, утвореному 

крутим поворотом 

лінії тераси  

р. Дністер з 

північного сходу на 

південь 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому); 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

63 2068 Стоянка  

Устя XXІ 

с. Устя, за 500 м на 

південний захід від 

Устя ХХ, на краю 

тераси на  

найвищому місці 

плато 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



64 2061 Стоянка  

Устя XXIІ 

с. Устя,  

за 1,5 км від Устя 

ХХ, на курганопо-

дібному підвищенні 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

65 2059 Стоянка  

Устя XXIIІ 

с. Устя,  

поряд з Устя ХХІІ, 

на краю тераси 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому); 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

66 2069 Стоянка  

Устя XXІV 

с. Устя,  

на мисі, утвореному 

крутим поворотом 

лінії тераси р. 

Дністер з 

південного заходу 

на південний схід 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

67 2062 Стоянка  

Устя XXV 

с. Устя,  

на високій терасі 

лівого берега р. 

Дністер, біля 

кар’єру, 2 км на 

південь від села, на 

схід від дороги 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



68 2065 Стоянка та 

поселення Устя 

XXVІ 

с. Устя,  

урочище 

“Жабокривче”, 

південно-східна 

частина, на 

південний захід від 

села за лісом в 

районі струмка 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому); 

культура ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до 

н. е. ) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

69 2064 Стоянка та 

поселення Устя 

XXVIІ 

с. Устя,  

урочище 

“Жабокривче”, 

південно-західна 

частина, на обох 

берегах безіменного 

потічка, що впадає в 

Дністер 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); мезоліт 

(кінець ІХ-VI 

тис. до н. е.); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

70 2063 Поселення Устя 

XXVIIІ 

с. Устя,  

на південний захід 

від села, лівий берег  

р. Дністер 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



71 2060 Стоянка та 

поселення Устя 

XXIX 

с. Устя,  

урочище “Над 

темником”, 

привершинний 

схил, 1 км на 

південь від села 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

72 2066 Стоянка Устя 

XXX 

с. Устя,  

урочище “Лисий 

горб”, північний 

схил пагорба, на 

південь від урочища 

Над Темником, 1,5 

км на південь від 

села 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

73 2067 Стоянка та 

поселення Устя 

XXXІ 

с. Устя,  

біля дороги на  

Горошову, поряд з 

урочищем 

“Ясенівка” 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1990-і роки, 

В. 

Петриченко 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

74 2050 Городище Устя 

XXXІІ 

с. Устя,  

урочище 

“Ясенівка”, при 

впадінні р. Нічлава 

в Дністер 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

Початок 

1980-х років, 

М. П. 

Кучера;  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



75 2051 Могильник 

підплитовий 

Устя ХХХІІІ 

с. Устя,  

урочище 

“Ясенівка”, поруч з 

городищем 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р. – 

обстежив Р. 

Миська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

76 4441-Тр Могильник 

ґрунтовий Устя 

XXXІV  

с. Устя,  

урочище 

“Городище” „Над 

Темником”, поруч з 

городищем 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2002 р., 

обстежено 

М.Ягодинсь-

кою, 

М.Сохаць-

ким, 

О.Дударем, 

2006 р. – 

обстежив Р. 

Миська 

18,3786 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325  

77 2047 Поселення Устя 

XXXV  

с. Устя,  

урочище 

“Підгороддя” „Над 

Темником”, на захід 

від городища 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

  4 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



78 2049 Поселення Устя 

XXXVІ 

с. Устя,  

урочище “Бабиня”, 

лівий берег  

р. Дністер 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

79 1247 Стоянка та 

поселення 

Худиківці І 

с. Худиківці, 

урочище Поле біля 

Яру, по лівому 

борту яру Хриплів, 

на високому березі 

р. Дністер за 3 км на 

північний захід від 

села.  

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому);  

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому); 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до 

н.е.); 

культура 

фракійського 

гальштату  

(Х-VІІ ст. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук 

0,6 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

80 2082 Поселення 

Худиківці ІІ 

с. Худиківці, 

на вершині лівого 

берегу р. Дністер, за 

2 км  на північний 

захід від села, біля 

краю лісопосадки за 

600-800 м від яру  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



81 1213 Стоянка 

Худиківці ІІІ 

с. Худиківці, 

урочище Крайній 

Яр, в південно-

східних околицях 

села на підвищеній 

ділянці мису, 

утвореному лівим 

берегом Дністра і 

широким ерозійним 

яром-балкою  

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., Р. 

Алфьоров; 

1988 р. 

обстежена О. 

Ситником 

0,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

82 2081 Стоянка та 

поселення 

Худиківці ІV 

с. Худиківці, 

урочище “Поле за 

крайнім яром”, 

лівий берег  

р. Дністер, за 1 км 

від північно-захід-

них околиць села 

безпосередньо під 

лісом 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н.е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

83 2081 Стоянка 

Худиківці V 

с. Худиківці, 

урочище Дібрівка, 

північно-західні 

околиці села, на 

вершині мисопо-

дібного утворення, 

утвореного лівим 

берегом р. Дністер і 

правим берегом 

його притоки  

р. Вікторівка, на 

ділянці ґрунтової 

дороги в бік траси 

на Заліщики 

пізній палеоліт  

(40-10 тис. років 

тому); 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., О. 

Ситник, М, 

Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



84 2080 Поселення 

Худиківці VІ 

с. Худиківці,  

на захід від хутора 

Кольонія 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1966 р., В. І. 

Якубовський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Мельнице-Подільської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 76 3 Військове кладовище: 

Братські могили воїнів 

Радянської армії, 

серед яких Герой 

Радянського Союзу 

Митяшкін А. Г. 

смт 

Мельниця-

Подільська, 

сквер 

1944 р. 1953 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь, 

граніт 

Висота: 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 1,2 м, 

площа - 

0,0262 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 3129   Пам’ятне місце страти 

члена Організації 

Українських 

Націоналістів, 

районного провідника 

Організації 

Українських 

Націоналістів 

Качнівського Антона 

смт 

Мельниця-

Подільська, 

центр, парк 

1946 р.     Мармуров

а крихта, 

цоколь – 

камінь 

Хрест - 0,5 

м, 

постамент 

- 

1,3х0,8х0,4 

м, цоколь - 

0,5х1,5х1,5 

м, площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 84   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вигода 1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон Висота: 

скульптур

и – 2,3 м, 

стела – 

1,6х2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 213   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вільхівець 1941-1945 

рр. 

1974 р. Скульптор 

– Данилов 

І. (Київ) 

Бетон, 

метал 

Висота: 

скульптур

и – 3,8 м, 

постамент

у – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

5 162   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Горошова 1941-1945 

рр. 

1969 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

обеліску – 

9 м, 

постамент

у – 1,2 м,– 

3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 3124   Пам’ятний знак 

(хрест) воїнам-

землякам, які 

загинули в роки 

Першої світової війни 

с. Горошова, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Розміри 

3х3, 

висота 2,5, 

площа 9 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



7 3125   Пам’ятний знак 

(хрест) воїнам-

землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Горошова, 

кладовище 

1941-1945 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Розміри 

3х3, 

висота 2,5, 

площа 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 3126   Пам’ятний знак 

жертвам тоталітарного 

режиму 

с. Горошова, 

кладовище 

1941 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь 

лабрадори

т 

Розміри: 

7х4, 

висота – 

3,5, площа 

– 0,0035 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 3127   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Горошова, 

кладовище 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Висота 

хреста – 

1,8, площа 

– 0,0064 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



10 86   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Дністрове 1941-1945 

рр. 

1965 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

11 3128   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь миру 

на землі 

с. 

Збручанське 

  Відновл

ено  

1990 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

12 1099   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Збручанське 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

13 87   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Зелене 1941-1945 

рр. 

1965 р. Скульптор 

– Горн В. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



14 197   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кудринці, 

центр, біля 

річки 

1941-1945 

рр. 

1960 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон Висота: 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

15 211   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Михалків 1941-1945 

рр. 

1986 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 1314   Пам’ятник Мізенчуку 

С. 

с. Панівці   1987 р.       Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

17 91   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Панівці, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– 

Золотухін 

М. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



18 3131   Пам’ятний знак 

(хрест) «За тверезість» 

с. Панівці, 

центр 

1874 р. 1874 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент

-камінь, 

хрест-

метал 

Хрест - 1,2 

м, 

постамент 

- 

1х0,45х0,4

5 м, 

цоколь - 

0,15х0,8х0,

8 м, площа 

- 0,0020 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

19 217   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Урожайне 1941-1945 

рр. 

1975 р. Робота 

Київських 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота: 

обеліску – 

8, 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 1,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

20 218   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Устя 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– Данилов 

І. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

21 94   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Худиківці 1941-1945 

рр. 

1965 р. Скульптор 

– Горн В. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Мельнице-Подільської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/

п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1319   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт 

Мельниця-

Подільська 

1814-1861 

рр. 

1995 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1309   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Горошова 1814-1861 

рр. 

1991 р.   Мідь 

карбована, 

цегла, 

бетон 

Скульптур

а – 0,8 м, 

постамент 

– 

1,6х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 107   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Зелене 1814-1861 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Горн В. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 2,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 1311   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Кудринці 1814-1861 

рр. 

1991 р.   Камінь, 

бетон, 

цегла 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 1301   Пам’ятний знак воїну-

інтернаціоналісту 

Гричаку Валерію 

с. Устя   2003 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Микулинецька територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1. 220 Костел (мур.) с. Дарахів ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

2. 221 Дзвіниця костелу (мур.) с. Дарахів початок 

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

3. 466/1 Церква Успення (мур.) с. Дарахів 1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

4. 466/2 Дзвіниця церкви Успення 

(мур.) 

с. Дарахів 1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

5.   Будівлі і споруди садиби 

Сліпих 

с. Заздрість 1860- 

1870 рр. 

місцевого 

значення 

Розпорядження голови ОДА від 

02.07.1999 р. № 247 

6. 2128 Водяний млин с. Зубів 1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

7. 2117 Церква Успіння Пресвятої 

Діви Марії 

с. Налужжя 1874 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

8. 1915 Млин (мур.) с. Струсів 1911 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

9. 1916 Синагога (мур.) с. Струсів ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

10. 213 Церква монастиря Василіан 

(мур.) 

с. Струсів XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

11. 214 Келії язичників (мур.) с. Струсів ІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  



№ 343 

12. 215 Церква св. Миколая (мур.) с. Струсів ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

13. 216 Костел (мур.) с. Струсів 1893- 

1902 рр. 

місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

14. 227/1 Палац (мур.) с. Струсів XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

15. 227/2 Парк с. Струсів XVIII ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

16. 2116 Парк палацу  смт Микулинці XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

17. 206 Житловий будинок (мур.) смт Микулинці  

вул. Грушевського, 

64 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

18. 2115 Церква Святої Трійці смт Микулинці  

вул. Л.Українки, 3 

1889 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

19. 64 Житловий будинок адвоката 

(мур.) 

смт Микулинці  

вул. Степана 

Бандери, 11 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

20. 679 Замок (мур.) смт Микулинці  

вул. Хоткевича, 2-а 

ХVІ- 

ХVІІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

21. 681 Троїцький костел (мур.) смт Микулинці  

вул. Хоткевича, 11 

1761- 

1779 р. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

22. 680 Палац (мур.) смт Микулинці  

вул. Хоткевича, 2 

ХVІІІ- 

ХІХ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Микулинецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2734 Поселення 

Варваринці І 

с. Варваринці, 

вершина правого 

берега р. Серет, 

південні околиці 

села 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.),  

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н. е.) 

1982 р., О. 

Ситник 

0,40 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 2735 Поселення 

Варваринці ІІ 

с. Варваринці, 

правий берег  

р. Серет, в центрі 

села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.)  

1980 р., О. 

Ситник 

0,90 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

3 2733 Поселення 

Варваринці ІІІ 

с. Варваринці, 

урочище “Поле” 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.)  

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



4 1228 Поселення 

Воля І  

с. Воля,  

урочище Поле за 

городами 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

1983 р., 

О.Ситник 

0,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

5 1245 Поселення 

Воля ІІ 

с. Воля,  

урочище За 

Городами 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., 

О.Ситник, Б. 

Строцень, 

0,8 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

6 2739 Поселення 

Воля ІІІ 

с. Воля,  

на південний схід 

від села 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1990 р., 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а М.Левчук 

0,40 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

7 2737 Курган Воля ІV с. Воля, урочище За 

Левадою 

недатовано  1990 р., 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а М.Левчук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



8 2738 Поселення 

Воля ІV 

с. Воля,  

урочище Осінська 

долина 

культура Ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до 

н. е. )  

1990 р., 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а М.Левчук 

200 м х 100 м Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

9 2736 Майстерня 

Воля V 

с. Воля,  

на південний схід 

від села, на схід від 

Воля ІV 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

ст. до н. е.) 

1990 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук, М. 

Ягодинська 

0,30 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 1750 Поселення 

Воля VІІ 

с. Воля,  

північно-західна 

частина села, лівий 

берег р. Серет 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XVI – 

XII ст. до н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

11 1667 Поселення 

Дарахів І 

с. Дарахів, 

південно-східні 

околиці села, 3-я 

надзаплавна тераса і 

вершина мисоподіб-

ного пагорбу, 

обмеженого з 

півночі долиною  

р. Брушвиця 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

М.Ягодинськ

а 

250 х 125 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



12 1668 Поселення 

Дарахів ІІ 

с. Дарахів,  

500 м від північно-

східних околиць 

села, І – ІІ 

надзаплавні тераси і 

вершина лівого 

берега р. Брушвиця  

пізня бронза 

(XVII – IX ст. до 

н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2008 р., М. 

Ягодинська 

600  х 200 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

13 1669 Поселення 

Дарахів ІІІ 

с. Дарахів, північно-

східна частина села, 

І – ІІ надзаплавні 

тераси лівого берега 

р. Брушвиця 

пізня бронза 

(XVII – IX ст. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., М. 

Ягодинська 

200  х 150 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

14 1678 Поселення 

Дарахів ІV  

с. Дарахів, 1,5 км на 

схід від околиць 

села, високий лівий 

берег ставу, що біля 

с. Кам'янки 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2008 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

15 1679 Поселення 

Дарахів V 

с. Дарахів, 1,5 км на 

південь від 

південних околиць 

села, І надзаплавна 

тераса правого 

берега ставу 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2008 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



16 1680 Поселення 

Дарахів VІ 

с. Дарахів, 1 км на 

південний схід від 

південних околиць 

села, І надзаплавна 

тераса правого 

берега струмка, що 

впадає у ставок 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2008 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

17 2750 Поселення 

Дружба І 

смт Дружба, 

урочище “Кар’єр 

цегельного заводу”, 

на захід від села 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1991 р., М. 

Ягодинська 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

18 2751 Поселення 

Заздрість І 

с. Заздрість, 

урочище “Могилки 

або Галиська”, біля 

каналу 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1988 р., В. 

Петегирич 

1,8 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 2752 Курган 

Заздрість ІІ 

с. Заздрість, 

урочище 

“Галисько”, на 

південний захід від 

села 

недатовано    Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



20 1816 Поселення 

Заздрість ІІІ 

с. Заздрість, 

центральна частина 

села, правий берег 

струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н. е.) 

2011 р., А. 

Чокан 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

21 2760 Стоянка 

Кривки І 

с. Кривки, західні (? 

В Ситника) 

(північно-східні ? - 

наших списках) 

околиці села, на 

високому правому 

березі Серету 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1980 р., 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

22 1547 Поселення 

Кривки ІІ 

с. Кривки, північно-

східні околиці села, 

зліва від автодороги 

Микулинці - Кривки 

мезоліт – енеоліт 

(VI – III тис. до 

н. е.) 

2007 р., 

А.Буда 

30  х 30 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

23 1548 Поселення 

Кривки ІІІ 

с. Кривки, північно-

східні околиці села, 

зліва від автодороги 

Микулинці – 

Кривки, 40 м на схід 

від мосту через  

р. Серет 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

А.Буда 

30  х 50 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



24 2766 Стоянка 

Микулинці І   

смт Микулинці, 

урочище Колишній 

Кар'єр, північно-

східні околиці 

селища, на правому 

березі Серету 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1981 р., 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

25 2767 Поселення 

Микулинці ІІ 

смт Микулинці, 

правий берег  

р. Серет, в районі 

автостанції 

західноподільсь-

ка група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

1988 р., О. 

Ситник 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

26 2765 Городище 

Микулинці ІІІ 

смт Микулинці, 

правий берег  

р. Серет, в районі 

замку 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

(літописне місто 

Микулин) 

1998 р., 

В.Чорноус 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

27 1641 Поселення 

Микулинці ІV 

смт Микулинці, 

північні околиці 

селища, 200 м на 

північний схід від 

пивзаводу, лівий 

берег безіменного 

струмка 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

А.Буда 

30  х 60 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



28 2771 Стоянка 

Налужжя І 

с. Налужжя, лівий 

берег р. Серет, 

територія 

цегельного заводу 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Микулинецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 539   Могила воїна 

Радянської армії 

Шахабудуїмова Б. 

с. Дарахів 1944 р. 1953 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

2,2 м, 

площа - 

0,0009 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 770 3 Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Дарахів, 

кладовище 

1944 р. 1953 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обелісків – 

2,9 м, 0,75 

м, 0,75 м, 

0,75 м, 

площа - 

0,0300 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1856   Пам’ятний знак 

(скульптура Матері 

Божої) на честь 

скасування панщини 

с. Дарахів, 

центр 

1848 р. 1848 р., 

відн. 

1990 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1,5 м, 

постамент 

– 

1,2х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

4 4360-Тр 

(3213) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Дарахів, 

центр, біля 

автодороги 

Тернопіль-

Бучач 

1874 р. 1874 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал  

Хрест – 1,2 

м, 

постамент 

– 

1,9х0,6х0,6 

м, площа – 

0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

5 967   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Дворіччя 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– Фетиш Б. 

Бетон, 

цегла 

Заг. висота 

– 6 м, 

довжина – 

5 м, площа 

– 0,0064 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



6 1832   Садиба патріарха 

УГКЦ, кардинала 

Сліпого Йосифа 

с. Заздрість, 

територія 

монастиря 

ХІХ-ХХ 

ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

стовпово – 

каркасна 

конструкці

я, покрівля 

оцинкован

а бляха 

2,7х14х7м, 

площа – 

0,0500 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

08.09.1999 

р. № 377 

7 774   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Заздрість, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1970 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 1,2х8х4 

м, площа – 

0,0080 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 975   Пам’ятне місце, де 

знаходився польовий 

аеродром 728 і 32 

авіаполків 256 

Київської авіадивізії 

с. Зубів, поле, 

біля 

автодороги, 4 

км від 

перехрестя 

Дарахів-

Теребовля 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Ковальчук 

М. 

(Теребовля

) 

Бетон, 

камінь 

Стели – 

1,4 м та 1,8 

м, 

постамент

и – 

0,8х1х1,5 

м та 

0,7х1х1,5 

м, площа – 

0,0040 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

9 1841   Пам’ятний знак 

розстріляним воїнам 

Української 

Повстанської Армії 

(104 чол.) 

с. Нова 

Брикуля, за 

церквою, 

зправа від 

дороги на 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

27.03.19

44 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 2,2 

м, насип – 

1,6х3,2х3,2 

м, площа – 

0,0025 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



10 905   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Різдвяне, 

напроти 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1980 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь-

пісковик, 

бетон 

Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 2х2х1,5 

м, площа – 

0,0450 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

11 1869   Садиба-будинок-

Гірняків, де  

народилися і 

проживали Гірняк 

Никифор –  вояк УСС 

і УГА, проф. Юліян 

Гірняк - член НТШ, 

Йосиф Гірняк – 

режисер і актор театру 

„Березіль”, 

Володимир Гірняк – 

січовий стрілець, Ігор 

Гірняк – вояк УПА. 

с. Струсів, 

зправа від 

головної 

дороги за 

пам’ятником 

радянським 

воїнам 

ХІХ-ХХ 

ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

цегла-

сирець 

Будинок – 

5,5х6х13 

м, 

меморіаль

на дошка – 

0,65х0,45 

м, площа – 

0,0150 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14 



12 3333   Садиба-будинок  

Ситників-Сліпих, де 

бував кардинал Йосиф 

Сліпий, проживали 

Йосиф Ситник - 

активний діяч 

"Просвіти" на 

Теребовлянщині, 

художник-

імпресіоніст Ярослав 

Крушельницький , 

Родіон Сліпий - вояк 

УСС, УГА, дивізії 

"Галичина", УПА, 

лікар, Ольга Сліпа - 

перекладач з 

англійської; тут 

померла мати ЧСВВ 

/Чину святого Василія 

Великого/ Северина 

Паріллі - історик, 

філолог, професор 

гімназії сестер-

василіанок у Львові. 

с. Струсів, 

зправа від 

головної 

дороги за 

пам’ятником 

радянським 

воїнам. 

Поруч садиби 

Гірняків 

    Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14 

13 870   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Струсів, 

біля головної 

дороги 

1944 р. 1954 р., 

рек., 

1981 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота – 5 

м площа – 

0,0120 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



14 789   Могила поета Будного 

Степана 

с. Струсів, 

кладовище 

1958 р. 1961 р. Скульптор 

– Бець С. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 2 м, 

могила – 

3,5х1,8х3,2 

м, площа – 

0,0008 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

15 788   Могила письменника, 

в’язня Берези 

Картузької Іванчука 

Адріана 

с. Струсів, 

кладовище, 

біля дороги 

на с. 

Заздрість 

1951 р. 1951 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Залізо 0,4х3,75х2,

35 м, 

плита – 

1,15х1,2х0,

65 площа – 

0,0008 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 977   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Хмелівка, 

біля сільської 

ради 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Ковальчук 

М. 

(Теребовля

) 

Бетон, 

цегла 

Заг. висота 

6,5 м, 

площа – 

0,0060 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

17 955   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії, у якій 

захоронений Герой 

Радянського Союзу 

Сенчихин П. 

смт 

Микулинці 

1944 р. 1954 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 3 м, 

площа - 

0,0300 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



18 3298   Єврейське кладовище смт 

Микулинці 

XVIII ст. XVIII 

ст. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.09.2016 

р. № 121-од 

19 544   Могила воїна 

Радянської армії 

Арутюнова 

смт 

Микулинці 

1944 р. 1959 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

1,5 м, 

площа - 

0,0006 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

20 545   Пам’ятник жертвам 

фашизму 

смт 

Микулинці 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,6 м, 

постамент

у – 2,7 м, 

площа – 

0,0012  га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Микулинецької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/

п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3042   Пам'ятник кардиналу 

Йосифу Сліпому 

с. Заздрість, 

подвір'я 

жіночого 

монастиря 

1892-1984 

рр. 

1994 р. Скульптор 

– Мисько 

Е. 

Бронза, 

граніт 

Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

– 

1,8х0,7х0,7 

м, цоколь 

– 

0,25х1,4х1,

4 м, площа 

– 0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 1872   Пам’ятник святому 

Флоріану – 

покровителю 

пожежних 

смт 

Микулинці, 

роздоріжжя 

вул. Л. 

Українки – 

Надрічної 

- 1797 р., 

відновл

ено 

1863 р., 

повторн

о 

відновл

ено 

1903 р. 

  Камінь Скульптур

а: висота – 

1,2м; 

постамент: 

2,3х0,4х0,4

м; цоколь 

постамент

у: 

1,85х1,85х

0,3 м 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Монастириська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходжен

ня  

 

Датування 

(відповідно до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 2075 Церква Введення в Храм 

Пресвятої Діви Марії (дер.) 

м. Монастириська 

вул. Галицька, 20 

1871 р місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. № 

44 

2. 2071 Костел (мур.) Церква Успіння 

Пресвятої Богородиці 

м. Монастириська 

вул. Шевченка, 18  

1761 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. № 

44 

3. 1244 Проборство м. Монастириська 

вул. Шевченка, 56 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження ОДА від 04.04.1997 

р. №147 

4. 1243 Церква Воздвиження Чесного 

Хреста (мур.) 

м. Монастириська 

вул. Шевченка, 54 

1892 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

22.07.1996 р. № 295 

5. 1247 Церква cв. Василія Великого 

(дер.) 

с. Високе 1928 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

6. 1248 Дзвіниця з церквою cв. 

Василія Великого (дер.) 

с. Високе 1928 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

7. 1249 Церква Успіння Пресвятої 

Діви Марії (дер.) 

с. Горожанка 1792 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

8. 1250 Дзвіниця церкви Успіння 

Пресвятої Діви Марії (дер.) 

с. Горожанка 1792 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

9. 1251 Костел с. Горожанка кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

10. 1255 Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці 

с. Задарів 1885 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

11. 1252 Церква cв. Михаїла с. Коржова 1830 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

12. 1253 Дзвіниця церкви cв. Михаїла 

(дер.) 

с. Коржова ХХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

13. 1258 Дзвіниця (дер.) с. Красіїв початок ХХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 



14. 2072 Костел (мур.) с. Криниця XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994р.№44 

15. 2073 Житловий будинок (плебанія) 

(мур.) 

с. Криниця XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994р.№44 

16. 1246 Костел cв. Яна с. Маркова кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

17. 1254 Церква Архистратига Михаїла с. Нова Гута 1879 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

18. 2076 Церква cв. Івана (дер.) с. Підлісне XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994р.№44 

19. 2074 Костел і дзвіниця (мур.) с. Устя Зелене XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994р.№44 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Монастириської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2594 Стоянка та 

поселення 

Бобрівники І 

с. Бобрівники, 

південно-східні 

околиці села, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 2598 Стоянка та 

поселення 

Велеснів І  

с. Велеснів, 

урочище Нагорянка, 

на високому мисі 

утвореному 

вигином  

р. Коропець (лівий 

берег) в північно-

східній частині села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1968 р., І. 

Герета, 1988 

р., Конопля 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

3 2600 Стоянка та 

поселення 

Велеснів ІІ  

с. Велеснів, 

урочище Левада, на 

лівому березі  

р. Коропець, в 

східній частині села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1971 р., І. 

Герета, 1988 

р., Конопля 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



4 2601 Поселення 

Велеснів ІІІ 

с. Велеснів, 

урочище 

“Яценкове”, правий 

берег р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2599 Поселення 

Велеснів ІV 

с. Велеснів, 

урочище  “Майдан”, 

лівий берег  

р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 2595 Стоянка та 

курганний 

могильник  

Велеснів V 

с. Велеснів, 

урочище “За 

левадами”, правий 

берег р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 2596 Поселення 

Велеснів VІ 

с. Велеснів, 

урочище “Поліна”, 

правий берег  

р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



8 2597 Стоянка та 

поселення 

Велеснів VІІ 

с. Велеснів, 

урочище “Ганчуки”, 

лівий берег  

р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

9 4562-Тр Поселення 

Гончарівка І 

с. Гончарівка, 

північні околиці 

села, 100 м на північ 

від крайніх 

будинків. На 

південному схилі 

мису утвореного 

двома заболоченими 

балками 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

, В.Ільчишин, 

М.Строцень 

7,9184 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



10 4563-Тр Курган 

Гончарівка ІІ 

с. Гончарівка, 

північно-західні 

околиці села,  

1 км на південь від 

старого польського 

кладовища. З 

південної сторони 

невідомої могили. 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

, В.Ільчишин, 

М.Строцень 

0,9100 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

11 4564-Тр Курганна група 

(2 кургани) 

Гончарівка ІІІ  

с. Гончарівка, із 

східної сторони 

села, приблизно  

1 км на північний-

схід від крайніх 

будинків. На 

вододільній частині 

пагорба. Кургани 

знаходяться на 

відстані 30 м один 

від одного 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

, В.Ільчишин, 

М.Строцень 

0,3035 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



12 2603 Поселення 

Горішня 

Слобідка І 

с. Горішня 

Слобідка, північно-

західні околиці 

села, правий берег 

р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 2604 Стоянка та 

поселення 

Горішня 

Слобідка ІІ 

с. Горішня 

Слобідка,  південно-

західні околиці 

села, правий берег 

р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 2605 Стоянка 

Горішня 

Слобідка ІІІ 

с. Горішня 

Слобідка, південно-

східні околиці села, 

лівий берег  

р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

15 1511 Стоянка 

Горішня 

Слобідка ІV 

с. Горішня 

Слобідка, 2 км на 

південь від села, 

лівий берег  

р. Коропець, 

вододільна частина 

мису 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

2007 р., В. 

Ільчишин 

20  х 30 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



16 2607 Стоянка 

Гранітне І 

с. Гранітне, 

урочище “Гора”, 

правий берег  

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

17 2609 Поселення 

Гранітне ІІ 

с. Гранітне, 

урочище “За липа”, 

лівий берег  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

18 2610 Поселення 

Гранітне ІІІ 

с. Гранітне, 

урочище “Рудка”, 

правий берег  

р. Золота Липа  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



19 2608 Поселення 

Гранітне ІV 

с. Гранітне, 

урочище “Під 

Кривулі”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) кінець ІІІ 

тис. до н. е.); 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

20 2606 Стоянка та 

поселення 

Гранітне V 

с. Гранітне, 

урочище 

“Сіножаті”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

21 2611 Поселення 

Григорів І 

с. Григорів, на схід 

від села 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



22 2614 Поселення 

Доброводи І 

с. Доброводи, 

урочище “Між 

рудками”, на 

північний схід від 

села 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1996 р., В. 

Тиліщак 

100 м х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 2616 Стоянка та 

поселення 

Доброводи ІІ 

с. Доброводи, 

урочище “Задвір”, 

правий берег  

р. Добровідка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1996 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 2617 Могильник 

курганний 

Доброводи ІІІ 

с. Доброводи, 

урочище “Лісок”, на 

захід від села 

недатовано  1996 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

25 2615 Могильник 

підплитовий 

Доброводи ІV 

с. Доброводи, 

урочище 

“Кульбаки”, на 

північний схід від 

села 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2001 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



26 2612 Могильник 

курганний 

Доброводи V 

с. Доброводи, 

урочище “Над 

лісом”, на схід від 

села 

недатовано  2000 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

27 2613 Поселення 

Доброводи VІ 

с. Доброводи, 

північні околиці 

села, правий берег 

р. Добровідки 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);   

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.); 

давньоруський 

часХ-ХІІІ ст. 

2001 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

28 2618 Стоянка 

Дубенка І 

с. Дубенка, урочище 

“Цвинтар”, правий 

берег р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

29 2619 Стоянка та 

поселення 

Дубенка ІІ 

с. Дубенка, на 

північ від села, 

правий берег  

р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



30 1510 Поселення 

Дубенка ІІІ 

с. Дубенка, 2,5 км 

на захід від 

північно-західних 

околиць села, 

південно-західний 

схил пагорба 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

2007 р., М. 

Строцень, В. 

Ільчишин 

150  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

31 2620 Поселення 

Завадівка І 

с. Завадівка, 

урочище “Кар’єр”, 

правий берег  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

32 2621 Стоянка 

Завадівка ІІ 

с. Завадівка, 

урочище 

“Бабинець”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

33 2622 Стоянка 

Завадівка ІІІ 

с. Завадівка, 

урочище “Бучина”, 

лівий берег  

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



34 1588 Поселення 

Завадівка ІV 

с. Завадівка, центр 

села, правий берег 

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

220  х 200 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

35 2626 Стоянка 

Задарів І 

с. Задарів, урочище 

“Кремениця або 

Шлапаків яр”, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

36 2628 Стоянка 

Задарів ІІ 

с. Задарів, урочище 

“Лупак”, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

37 2629 Поселення 

Задарів ІІІ 

с. Задарів, урочище 

“Горбок”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



38 2627 Поселення 

Задарів ІV 

с. Задарів, урочище 

“Підмонастир”, 

правий берег  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

39 2624 Поселення 

Задарів V 

с. Задарів, урочище 

“Коноплище”, 

правий берег  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

40 2625 Поселення 

Задарів VІ 

с. Задарів, урочище 

“Відники”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



41 2623 Стоянка 

Задарів VІІ 

с. Задарів, на 

околиці села, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

42 1593 Поселення 

Задарів VІІІ 

с. Задарів, 300 м на 

схід від південно-

західних околиць 

села, правий берег 

р. Золота Липа 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

200  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

43 2631 Поселення 

Залісся І 

с. Залісся, урочище 

“Колонія”, правий 

берег р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

44 2633 Стоянка Залісся 

ІІ 

с. Залісся, урочище 

“Кар’єр”, лівий 

берег р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



45 2634 Стоянка та 

поселення 

Залісся ІІІ 

с. Залісся, урочище 

“Біля цвинтаря”, 

правий берег 

 р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

46 2632 Поселення 

Залісся ІV 

с. Залісся, урочище 

“Левада”, правий 

берег р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1975 р., І. П. 

Герета 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

47 2630 Стоянка Залісся 

V 

с. Залісся, південно-

східні околиці села, 

лівий берег  

р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

48 453 Городище 

Залісся VІ 

с. Залісся, урочище 

Спас 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1968, 1975 

рр. 

обстежено 

І.Геретою; 

2001 р. 

обстежено 

Б.Строценем, 

М.Ягодинськ

ою 

2 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



49 2636 Поселення 

Заставці І 

с. Заставці, урочище 

“Селиська”, правий 

берег р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

50 2637 Стоянка та 

поселення 

Заставці ІІ 

с. Заставці, урочище 

“Малі сіножаті”, на 

захід від села, 

правий берег 

струмка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

51 2638 Стоянка 

Заставці ІІІ 

с. Заставці, 

південно-західні 

околиці села, 

правий берег  

р. Коропець  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

52 2635 Поселення 

Заставці ІV  

с. Заставці, урочище 

“Під Липою” 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



53 2639 Поселення 

Ковалівка І 

с. Ковалівка, 

урочище “Вовчі 

лози”, на північний 

схід від села, на 

березі пересохлого 

струмка 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

липицька 

культура (І- поч. 

ІІІ ст. н.е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.)  

1996 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

54 2640 Поселення 

Ковалівка ІІ 

с. Ковалівка, 

урочище 

“Липники”, на 

північний схід від 

села 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.);  

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.)  

2000 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

55 2644 Стоянка та 

поселення 

Коржова І 

с. Коржова, 

урочище “Копанка”, 

лівий берег  

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1981 р., 

Рівненська 

експедиція 

ІСН АН 

УРСР  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



56 2646 Стоянка та 

поселення 

Коржова ІІ 

с. Коржова, 

урочище 

“Вапнярка”, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

пізній латен (ІІІ-

І ст.. до н. е.) 

1983 р., 

Дністровська 

експедиція 

КДУ і 

Прутська 

експедиція 

ІСН АН 

УРСР 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

57 2647 Поселення 

Коржова ІІІ 

с. Коржова, 

урочище 

“Кальчикове”, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

58 2645 Стоянка 

Коржова ІV 

с. Коржова, 

урочище “На 

горах”, лівий берег 

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



59 2643 Поселення 

Коржова V 

с. Коржова, 

урочище “Під 

ліною”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

60 1589 Поселення 

Коржова VІ 

с. Коржова, північна 

частина села, 

правий берег  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

2006 р., М. 

Філіпчук 

60  х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

61 1590 Поселення 

Коржова VІІ 

с. Коржова, 

центральна частина 

села, лівий берег  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

160 х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

62 1591 Поселення 

Коржова VІІІ 

с. Коржова, північна 

частина села, 

правий берег  

р. Золота Липа 

райковецька 

культура; 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

160  х 50 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



63 2642 Поселення 

Коржова ІХ 

с. Коржова, 

урочище 

“Паланкове” 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

64 2661 Стоянка та 

поселення 

Красіїв І 

с. Красіїв, урочище 

“Кути”, лівий берег 

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

65 2663 Стоянка Красіїв 

ІІ 

с. Красіїв, урочище 

“Журавиця”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

66 2664 Стоянка Красіїв 

ІІІ 

с. Красіїв, західні 

околиці села, 

правий берег  

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



67 2662 Стоянка Красіїв 

ІV 

с. Красіїв, урочище 

“Широкі”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

68 2659 Стоянка та 

поселення 

Красіїв V 

с. Красіїв, урочище 

“Бережки”, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1920-ті роки  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

69 2660 Поселення 

Красіїв VІ 

с. Красіїв, урочище 

“Царинка”, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

70 1592 Поселення 

Красіїв VІІ 

с. Красіїв, лівий 

берег р. Золота 

Липа, вздовж 

автодороги Гранітне 

- Красіїв 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

120 х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



71 2658 Стоянка Красіїв 

VІІІ 

с. Красіїв, урочище 

“Лужки” 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

72 2666 Стоянка та 

поселення 

Лазарівка ІІ 

с. Лазарівка, західна 

околиця села, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

73 2665 Стоянка 

Лазарівка І 

с. Лазарівка, 

урочище Збуч 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

С. 

Круковський 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

74 2667 Поселення 

Лядське І  

с. Лядське (колишнє 

Червоне), східна 

частина села, 

правий берег  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



75 2668 Стоянка та 

поселення 

Лядське ІІ 

с. Лядське (колишнє 

Червоне), північно-

західні околиці, 

лівий берег  

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

76 2669 Стоянка та 

поселення 

Лядське ІІІ 

с. Лядське (колишнє 

Червоне), західні 

околиці села, 

правий берег  

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

77 2672 Стоянка 

Маркова І 

с. Маркова, 

південно-західні 

околиці села, 

правий берег  

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

78 2674 Стоянка 

Маркова ІІ 

с. Маркова, 

урочище “Задвір’я”, 

правий берег р. 

Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



79 2675 Стоянка 

Маркова ІІІ 

с. Маркова, 

урочище “Горішній 

кут”, лівий берег  

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

80 2673 Стоянка 

Маркова ІV 

с. Маркова, 

урочище “Біля 

цвинтаря”, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

81 2670 Поселення 

Маркова V 

с. Маркова, 

урочище “Стави”, 

лівий берег  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

82 2671 Поселення 

(майстерня) 

Маркова VІ 

с. Маркова, 

урочище 

“Окописька”, лівий 

берег р. Золота 

Липа, біля костелу 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



83 2676 Поселення 

Монастириська 

І 

м. Монастириськ, 

північно-західна 

частина міста, 

правий берег  

р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

84 2677 Стоянка та 

поселення 

Монастириська 

ІІ 

м. Монастириськ, 

східна частина 

міста, правий берег 

р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

85 2678 Поселення 

Монастириська 

ІІІ 

м. Монастириськ, 

південні околиці 

міста, правий берег 

р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

86 2679 Поселення 

Низьколизи І  

с. Низьколизи 

(колишнє 

Барвінкове), 

урочище “Кар’єр”, 

лівий берег  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



87 862 Городище Нова 

Гута І 

с. Нова Гута, 

урочище 

“Замчисько”, на 

південний схід від 

села 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1957 р., О. 

Ратич, 2005 

р., Р. Миська 

(локалізував) 

2,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

88 2680 Поселення 

Олеша І 

с. Олеша, лівий 

берег ставка, на 

південний захід від 

села 

давньоруська 

культура (Х-ХІІІ 

ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

89 2681 Поселення 

Олеша ІІ 

с. Олеша, правий 

берег ставка, на 

південний захід від 

села 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

90 2682 Стоянка 

Рідколісся І 

с. Рідколісся, на 

північний схід від 

села, на вершині 

пагорба 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

2003 р., М. 

Бігус, А. 

Буда 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



91 2683 Поселення 

Тростянці І 

с. Тростянці, хутір 

Долини, урочище 

Запотік 

енеоліт-бронза 

(ІV-ІІ тис. до н. 

е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

92 2684 Стоянка Устя-

Зелене І 

с. Устя-Зелене, 

урочище “Медвежа 

гора”, лівий берег  

р. Дністер 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

93 2685 Поселення 

Чехів І 

с. Чехів, західні 

околиці села, лівий 

берег р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

94 1704 Курган Чехів ІІ с. Чехів, східні 

околиці села, 

високий берег 

потічка 

ккультура 

невизначена 

2009 р.. А. 

Буда 

Висота – 1,5 

м, діаметр – 

3,5 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



95 2688 Стоянка 

Швейків І  

с. Швейків 

(колишнє  

Трудолюбівка), 

урочище “Над 

озером”, правий 

берег р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

96 2690 Стоянка 

Швейків ІІ  

с. Швейків 

(колишнє  

Трудолюбівка), 

урочище “Борисова 

гора”, лівий берег  

р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

97 2691 Поселення 

Швейків ІІІ  

с. Швейків 

(колишнє  

Трудолюбівка), 

урочище “Пасіка 

або Шляхта”, 

правий берег  

р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

98 2689 Поселення 

Швейків ІV  

с. Швейків 

(колишнє 

Трудолюбівка), 

урочище “Над 

костелом”, лівий 

берег р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



99 2686 Стоянка 

Швейків V  

с. Швейків 

(колишнє 

Трудолюбівка), 

урочище 

“Обозиська”, лівий 

берег р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

100 2687 Стоянка 

Швейків VІ  

с. Швейків 

(колишнє 

Трудолюбівка), 

урочище “Теребіж”, 

лівий берег  

р. Коропець 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

101 1260 Поселення 

Швейків VII 

с. Швейків, 1 км на 

південь від села, на 

І-ІІ надзаплавних 

терасах північно-

західного схилу 

пагорбу, лівий берег 

р. Коропець 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.),  

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(VII – V ст. до н. 

е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

2 га (200х100 

м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

102 1261 Поселення 

Швейків VIII 

с. Швейків, 1 км на 

північ від села, ІІ-а 

надзаплавна тераса 

лівого берега  

р. Коропець, 

західний схил 

пагорба біля 

повороту на  

с. Заставці 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

1,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



103 2695 Поселення 

Яргорів І  

с. Яргорів, урочище 

“Стінка”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

104 2697 Поселення 

Яргорів ІІ 

с. Яргорів, урочище 

“Відники”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

105 2698 Стоянка та 

поселення 

Яргорів ІІІ  

с. Яргорів, урочище 

“Ліна”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

106 2696 Стоянка та 

поселення 

Яргорів ІV 

с. Яргорів, урочище 

“Копані”, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



107 2692 Стоянка 

Яргорів V  

с. Яргорів, урочище 

“Під Бучина”, 

правий берег  

р. Золота Липа 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому);  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005 № 

112 

108 2693 Поселення 

Яргорів VI  

с. Яргорів, урочище 

“Скокова”, правий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

109 2694 Поселення 

Яргорів VІІІ 

с. Яргорів, урочище 

“Поліна”, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1988 р., В. 

Конопля 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Монастириської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1715   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (2 чол.) 

м. 

Монастирись

ка, вул. 

Галицька, 36 

1914–1918 

рр. 

  робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

хрест – 

дерево, 

постамент 

– бетон, 

земля 

Хрест – 4 

м, 

постамент 

– 1,5х4х4 

м, площа – 

0,0036 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 463   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

м. 

Монастирись

ка, вул. 

Шевченка 

1941-1945 

рр. 

1951 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 5,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1020   Братська могила 

радянських партійних 

активістів. Могили 

воїнів Радянської 

армії 

м. 

Монастирись

ка, кладовище 

1939-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Новаківськ

ий Л., 

архітектор 

– Сабаш Д. 

(Монастир

иська) 

Бетон Ділянка – 

18х9 м, 

стели – 

1,55 м, 0,9 

м, 

постамент 

– 0,5 м, 

площа - 

0,0200 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

4 464   Могила воїна 

Радянської армії 

Краснікова В. 

м. 

Монастирись

ка, кладовище 

1958 р. 1959 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Висота 

обеліску – 

2,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 739   Пам’ятник 

радянським 

партизанам та воїнам-

землякам, які 

загинули в Другій 

Світовій війні 

с. Велеснів 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– Крвавич 

Д., 

архітектор 

– 

Смуриков 

О. (Львів) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 0,5 м, 

стела – 

2,2х6,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

31.07.1974 

р. № 380 

6 1716   Братська могила 

розстріляних в 1942-

1943 рр. (15-20 чол.)  

с. Велеснів, 

хутір Зруби 

1942-1943 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 1717   Могила австрійського 

воїна часів І світової 

війни 

с. Велеснів, 

хутір Зруби 

1915 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

8 455   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Високе 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– 

Монастирс

ький А. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 1021   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Горішня 

Слобідка 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Примаченк

о В., 

архітектор 

– 

Гаврилюк 

Б. 

Бетон Висота 

скульптур

и – 4 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

10 456   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Горожанка 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– 

Монастирс

ький А. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

цегла, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 3,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



11 1012   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Горожанка, 

кладовище 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Новаківськ

ий Л. 

Бетон Висота 

стел – 3 м, 

2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

12 457   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Григорів 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Пристай 

М. 

Бетон, 

цегла 

Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

13 458   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Доброводи 1941-1945 

рр. 

1970 р. Скульптор 

– Козлов 

В., 

Соколова 

Л. (Львів) 

Бетон, 

залізо 

Висота 

обеліску – 

4,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

14 740   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Доброводи 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– 

Шеремета 

(Львів) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

обеліску – 

9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

15 1038   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Дубенка 1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Новаківськ

ий Л. 

архітектор 

– Сабаш Д. 

(Монастир

иська) 

Бетон Висота 

пілону – 6 

м, стела – 

2,15 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



16 741   Могила невідомого 

радянського воїна, 

пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Завадівка 1941-1945 

рр. 

1973 р. Скульптор 

– 

Бородовий 

С. 

(Чернівці) 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 5 м, 

постамент

у -9 м, 

площа - 

0,0050 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

17 459   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Задарів 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– 

Монастирс

ький А. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у -2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

18 1718   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(18 чол.) 

с. Задарів 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

19 1719   Братська могила 

австрійських воїнів (2 

чол.) 

с. Задарів 1914-1918 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



20 1720   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(44 чол.) 

с. Заставці 21 вересня 

1944 р. 

    Камінь-

пісковик, 

бетон 

Висота 

хреста – 3 

м, 

постамент 

– 3х10х5 

м, площа – 

0,015 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

21 1721   Польські поховання на 

загальному кладовищі 

(60 чол.) 

с. Комарівка загинули в 

1945-1946 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

22 742   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Красіїв 1941-1945 

рр. 

1970 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

23 743   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лазарівка 1941-1945 

рр. 

1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



24 1722   Братська могила 

австрійських воїнів 

с. Лазарівка           Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

25 746   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лядське 1941-1945 

рр. 

1973 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Висота 

скульптур

и – 4 м, 

обеліску – 

5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

26 903   Пам’ятник учасникам 

страйку 1906 р. на 

підтримку революції в 

Росії 

с. Лядське 1906 р. 1980 р. Скульптор 

– Млинко 

В., 

архітектор 

– Бойко Б. 

Камінь, 

бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота – 

4,5 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

27 1015   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Межигір'я, 

біля клубу 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Новаківськ

ий Л. 

архітектор 

– Сабаш Д. 

(Монастир

иська) 

Бетон Висота 

стели – 4,5 

м, 1, 6 м, 

постамент

у – 0,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



28 1016   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Олеша 1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Новаківськ

ий Л. 

архітектор 

– Сабаш Д. 

(Монастир

иська) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

стели – 3,2 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

29 1017   Братська могила 

радянських воїнів 

с. Підлісне, 

кладовище 

1944 р. 1985 р. Скульптор 

– Насимук 

С., 

архітектор 

– Сабаш Д. 

Бетон Надгробна 

плита – 

1х0,86 м, 

площа - 

0,0100 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

30 1723   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Підлісне, 

роздоріжжя 

біля 

кладовища і 

зупинки 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

31 1724   Могила воїнів 

Радянської армії 

с. Підлісне, 

кладовище 

1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



32 1725   Поховання воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Підлісне, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

1992 р.   Метал Висота 

хреста – 

2,55 м, 

площа – 

0,0012 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

33 750   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сеньків 1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Новаківськ

ий Л. 

архітектор 

– Сабаш Д. 

(Монастир

иська) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

стели – 3,3 

м, 

довжина – 

5,65 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

34 465   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Тростянці 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Поглад 

М. 

Бетон Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

35 745   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Устя-

Зелене 

1941-1945 

рр. 

1970 р. Скульптор 

– 

Мацієвськ

ий А. 

(Івано-

Франківсь

к) 

Бетон Стела – 

4х2,5 м, 

2,5х7,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



36 747   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Чехів 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– Козлов 

В., 

Соколова 

Л. (Львів) 

Бетон Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

37 1726   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (приблизно 

50 чол.) 

с. Чехів 1914-1918 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

38 1727   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (3 

чол.) 

с. Чехів 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

39 1728   Братська могила 

жертв тоталітарного 

режиму та учасників 

національно-

визвольної боротьби 

(38 чол.) 

с. Чехів, 

кладовище 

Середина 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



40 1250   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Швейків 1941-1945 

рр. 

1988 р. архітектор 

– 

Білінський 

Бетон, 

метал 

Висота 

пілону – 7 

м, стела – 

1,5х1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

41 1251   Пам’ятник Гагаріну 

Ю. 

с. Швейків, 

центр 

1961 р. 1988 р. Львівська 

кераміко-

скульптур

на фабрика 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

погруддя – 

0,9 м, 

постамент

у – 2,35 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Монастириської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 475   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. 

Монастирись

ка, 

заводоуправлі

ння 

будматеріалів 

1814-1861 

рр. 

1971 р. Скульптор 

– 

Мацієвськ

ий (Івано-

Франківсь

к) 

Бетон, 

кахельна 

плитка 

Погруддя 

– 1 м, 

постамент 

– 3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 683   Пам’ятник академіку 

АН УРСР Гнатюку 

Володимиру 

с. Велеснів 1871-1926 

рр. 

1971 р. Скульптор

Біганич Л. 

(Львів) 

Мідь 

кована, 

граніт 

Погруддя 

– 0,9 м, 

Постамент 

– 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 472   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Лука 1856-1916 

рр. 

1962 р. Скульптор 

– 

Мацієвськ

ий (Івано-

Франківсь

к) 

Бетон Погруддя 

– 1 м, 

постамент 

– 1,67 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



4 473   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Лука 1814-1861 

рр 

1967 р. Скульптор 

– 

Мацієвськ

ий (Івано-

Франківсь

к) 

Бетон, 

цегла 

Погруддя 

– 0,9 м 

постамент 

– 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 1729   Скульптура св. 

Флоріана 

с. Швейків -         Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 748   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Устя-

Зелене, біля 

школи 

1814-1861 

рр 

1961 р. Скульптор 

– 

Мацієвськ

ий (Івано-

Франківсь

к) 

Бетон Погруддя 

– 1,1 м, 

постамент 

– 1,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Нагірянська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходжен

ня  

Датування 

(відповідно до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 210 Дзвіниця (мур.) с. Долина XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільської ОВК від 

05.12.1986р. № 343 

2. 211 Церква Архістратига Михаїла 

(мур.) 

с. Долина XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільської ОВК від 

05.12.1986р. № 343 

3. 682 Троїцький костел (мур.) с. Долина 1611-1634 рр. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

4. 683 Замок (мур.) с. Долина ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

5. 1758 Церква Святої Трійці (дер.) с. Заболотівка 1646 місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

6. 691/1 Церква св. Миколи (дер.) с. Нагірянка 1672-1782 рр. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

7. 681/2 Дзвіниця церкви св. Миколи 

(дер.) 

с. Нагірянка XVIII ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

8. 1755/1 Церква св. Іоанна (мур.) с. Улашківці початок 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

9. 1755/2 Дзвіниця церкви св. Іоанна 

(мур.) 

с. Улашківці XVII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

10. 1757 Костел (мур.) с. Ягільниця XVII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

11. 2143 Замок (мур.) с. Ягільниця 1654 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Нагірянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1821 Поселення 

Заболотівка І 

с. Заболотівка, 

східні околиці села, 

на території 

господарських 

дворів 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н. е.), 

культура Ґава-

Голігради (XІІ-

ІX ст. до н. е.) 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2011 р., О. 

Дерех, А. 

Чокан 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

2 2894 Городище 

Капустинці І 

с. Капустинці, 

урочище “Довгий 

вал”, мисоподібний 

вигін лівого берегу 

р. Серет та правого 

берега струмка, що 

впадає у Серет,  

1,2  км на південний 

схід від 

господарського 

двору та поселення 

Капустинці IV 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст. 

) 

2019 р., 

інвентаризаці

я 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий, 

В.Салук, 

В.Добрянськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



3 2892 Поселення 

Капустинці ІІ 

с. Капустинці, лівий 

берег р. Серет, 

поряд з 

давньоруським 

городищем 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1979 р., І. 

Герета, 2019 

р., 

інвентаризаці

я 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий, 

В.Салук, 

В.Добрянськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

4 2893 Поселення 

Капустинці ІІІ 

с. Капустинці, 

урочище “Круглий 

вал”, лівий берег  

р. Серет 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

2019 р., 

інвентаризаці

я 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий, 

В.Салук, 

В.Добрянськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 1817 Поселення 

Капустинці ІV 

с. Капустинці, 

південно-східні 

околиці села, пологі 

схили лівого берега 

р. Серет 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2011 р., О. 

Дерех, В. 

Черкас, 2019 

р., 

інвентаризаці

я 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий, 

В.Салук, 

В.Добрянськ

ий 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  



6 2901 Поселення 

Мухавка І 

с. Мухавка, правий 

берег р. Тупа, на 

південь від села 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1989 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 1551 Поселення 

Мухавка ІІ 

с. Мухавка, 1 км на 

південь від села, 

південна і південно-

західна частина 

мисоподібного 

виступу 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., 

А.Буда 

500  х 120 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

8 2902 Могильник 

ґрунтовий  

Мухавка ІІІ 

с. Мухавка, 7-е поле 

колишнього 

Ягільницького 

радгоспу  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1975 р., І. 

Герета,  Т. 

Ковальчук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

9 1489 Поселення 

Нагірянка І 

с. Нагірянка, 1,5 км 

на південь від 

південних околиць 

села, на правому 

березі ставу 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

О.Дерех 

50  х 75 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



10 1686 Поселення 

Нагірянка ІІ 

с. Нагірянка, 3 км на 

захід від західних 

околиць села, на 

мисі, утвореному 

правим берегом 

безіменного 

струмка (права 

притока р. Тупа) та 

правим берегом 

струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

О.Дерех, 

А.Чокан 

5,4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

11 2903 Могильник 

грунтовий 

Нагірянка ІІІ 

с. Нагірянка, 

урочище 

“Шибиниця” 

с. Нагірянка, 

урочище 

“Шибиниця”, 

південно-східні 

околиці села, біля 

старої ферми та 

сміттєзвалища 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н. е.) 

1923 р., 

розкопки 

Львівського 

університету  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



12 4386-Тр Поселення 

Нагірянка ІV 

с. Нагірянка, 

центральна частина 

села, територія 

замку та прилеглої 

до нього території, 

високий правий 

берег р. Черкаска 

енеоліт (ІV – кін. 

ІІІ тис. до н.е.), 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ – І тис. до 

н.е.), 

комарівська 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н. е.), 

давньоруська 

культура (ХІІ-

ХІІІ ст.),  

пізнє 

середньовіччя 

(ХVІ-ХVІІ ст.) 

2011 р., 

розвідки 

Ягодинської 

М., 

Ільчишина 

В., 

Пелехатого 

Я. 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 

13 1899 Поселення 

Нагірянка V 

с. Нагірянка,  

вул. Садова, 1, 

центральна частина 

села  

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2012 р., 

А.Загородній

, О. 

Покривайло 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

14 2906 Поселення 

Сосулівка І 

с. Сосулівка, 

урочище Качурова 

Гора 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1967 р., 

І.К.Свєшніко

в, Г.Кос 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



15 2072 Курганна 

группа 

Сосулівка ІІ 

с. Сосулівка, східні 

околиці села на 

високому плато, на 

лівому березі  

р. Серет, із заходу, 

півночі та сходу до 

поселення примикає 

ліс, що росте на 

схилах берега. 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

2016 р. 

В.Ільчишин 

Не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації  від 

09.09.2016  

№ 121-од 

16 1696 Поселення 

Улашківці І 

с. Улашківці, 1,5 км 

на північний захід 

від околиць села, 

правий берег 

безіменного 

струмка, правої 

притоки р. Серет 

епоха бронзи -  

ранній залізний 

вік (ІІ – І тис. до 

н. е.) 

2008 р., О. 

Дерех, А. 

Чокан 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

17 2907 Поселення 

Улашківці ІІ 

с. Улашківці, 

урочище “Низька 

гора та Висока 

гора”, на північний 

схід від села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1988 р., Д. 

Павлів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

18 2909 Курган 

Улашківці ІІІ 

с. Улашківці, на 

північний схід від 

села, вище 

господарського 

двору 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., Д. 

Павлів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



19 2908 Поселення 

Улашківці ІV  

с. Улашківці, 

урочище “Шмельків 

горб”, 1,5 км на 

північний захід від 

околиць села, 

правий берег 

безіменного 

струмка, правої 

притоки р. Серет, на 

горбі, вище по 

рельєфу від 

поселення 

Улашківці І 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) , 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруська 

культура (Х-ХІІІ 

ст.) 

1996 р. 

відкрив В. 

Олійник, 

2008 р. 

обстежили 

О.Дерех, 

А.Чокан, 

2011 р. 

обстежив 

В.Добрянськ

ий, 2019 р. 

обстежили 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий, 

В.Салук, 

В.Добрянськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

20 1859 Поселення 

Улашківці V 

С. Улашківці, 

північна околиця 

села на 1-й 

надзаплавній терасі 

правого берега  

р. Серет. Зліва від 

дороги в  

с. Сосулівка. 

липицька 

культура 

(ранньоримськи

й час) (І – ІІ ст.) 

2012 р. 

В.Ільчишин, 

А. 

Загородній 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.04.2012 № 42 

21 1702 Поселення 

Шульганівка І 

с. Шульганівка, 8 км 

на захід від околиць 

села, правий берег 

ставу на р. Тупа 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., 

А.Чокан 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



22 1703 Поселення 

Шульганівка ІІ 

с. Шульганівка, 8 км 

на захід від села, 

лівий берег ставу на 

р. Тупа 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.),  

пізня фаза 

райковецької 

культури (ІХ 

ст.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., 

А.Чокан 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

23 1887 Поселення 

Шульганівка ІІІ 

с. Шульганівка, 

північні околиці 

села по правому 

березі р. Черкаска, 

вул. Молодіжна 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ -- І тис. до 

н. е.); 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

 

2012 р., 

О.Дерех, 

А.Загородній 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

24 1831 Поселення 

Ягільниця І 

с. Ягільниця, 

північно-східні 

околиці села, в полі 

на мисі, при 

впадінні струмка у 

річку Білявину, по 

правому березі 

річки та струмка  

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2011 р., А. 

Чокан, М. 

Строцень, 

В.Ільчишин 

3,5800 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  



25 1871 Поселення 

Ягільниця ІІ 

с. Ягільниця,  

вул. Лісова. 

Північно-східні 

околиці села, на 

привершинній 

частині пагорба 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2012 р., 

А.Загородній

, А.Чокан 

не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Нагірянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 608   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мухавка 1941-1945 

рр. 

1969 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 609   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нагірянка 1941-1945 

рр. 

1971 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 1,5 м, 

обеліску – 

5,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 614   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сосулівка 1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

5,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



4 867   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Улашківці 1941-1945 

рр. 

1980 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Мармуров

а крихта 

Висота 

скульптур

и – 3,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

5 3331   Пам’ятний знак 

хорунжому 

Українських Січових 

стрільців, поету і 

художнику Назараку 

Юліану  

с. 

Черкавщина, 

вул. Надрічна 

1893-1916 

рр. 

2014 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

6 822   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Шульганівка 

1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– Мельник 

М. 

Бетон Висота 

скульптур

и – 4 м, 

постамент

у –0,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

7 1898   Пам’ятний знак 

жертвам фашистських 

розстрілів 

с. Ягільниця 1941-1944 

рр. 

        Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 



8 823   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ягільниця 1941-1945 

рр. 

1975 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Граніт Висота – 4 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Нагірянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 763   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Мухавка 1814-1861 

рр. 

1959 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–2,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 639   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Сосулівка 1814-1861 

рр. 

1960 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

–2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Нараївська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 354 Церква мощів св. Параскеви 

(мур.) 

с. Куряни 1898 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

2. 350 Церква Успіння Пречистої 

Діви Марії (мур.) 

с. Вербів 1928 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

3.       

4. 356 Церква св. Миколая (мур.) с. Лапшин 1881 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

5. 360 Церква Воздвиження 

Чесного Хреста 

с. Нараїв 1891 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

6. 355 Церква(мур.) с. Підвисоке початок  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

7. 367 Церква св. Миколая (мур.) с. Поточани 1908 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

8. 366 Церква Введення в храм 

Пресвятої Діви Марії(мур.) 

с. Рекшин 1877 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

9. 371 Церква св. Великомученика 

Георгія Побідоносця (мур.) 

с. Рогачин 1911 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

10. 372 Церква св. Анни (мур.) с. Волиця 1870 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  



№ 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1564 Поселення 

Двірці І 

с. Двірці, 1,7 км на 

північний-захід від 

села, лівий берег  

р. Золота Липа, 

нижня частина 

схилу 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

празько-

корчацька 

культура (V – 

VII ст.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

160х70 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

2 1565 Поселення 

Двірці ІІ 

с. Двірці, 0,5-0,7 км 

на захід від села, 

лівий берег  

р. Золота Липа, в 

нижній частині 

пологого схилу 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

100х40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

3 1273 Поселення 

Демня І 

с. Демня, східна 

околиця села, на 

мисоподібному 

південному схилі 

пагорба, утвореного 

лівим берегом  

р. Нараївка та 

правим берегом її 

притоки 

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

1 га 

(частково 

зруйноване) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



4 1568 Поселення 

Лапшин І 

с. Лапшин, 1 км на 

південь від села, 

південні схили 

безіменного 

струмка, який на  

200 м нижче впадає 

в р. Золота Липа 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

140  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 1569 Поселення 

Лапшин ІІ 

с. Лапшин, північна 

частина села, 

південні схили 

безіменного 

струмка, який на  

300 м нижче впадає 

в р. Золота Липа 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

160  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

6 4410-Тр Поселення 

Лапшин ІІІ 

с. Лапшин, 1 км на 

південний захід від 

господарського 

двору, що при 

дорозі Бережани - 

Нараїв 

висоцька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.); 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

раннє 

середньовіччя 

(ХІІ – ХІІІ ст.), 

давньоруська 

культура  

2006 р. 

Рятівна 

археологічна 

служба, м. 

Львів 

8,4 га га Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.01.2014  

№ 42 



7 4411-Тр Поселення 

Лапшин ІV 

с. Лапшин 

(колишній хутір  

Малиниська), 690 м 

на південний захід 

від господарських 

споруд, які при 

дорозі Бережани - 

Нараїв 

висоцька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.); 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.);  

раннє 

середньовіччя 

(ХІІ – ХІІІ ст.); 

давньоруська 

культура  

2006 р. 

Рятівна 

археологічна 

служба, м. 

Львів 

10,8 га Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.01.2014  

№ 42 

8 1599 Поселення 

Лапшин V 

с. Лапшин, 440 м на 

південь від 

господарської 

споруди, яка при 

дорозі Бережани – 

Нараїв, на схід від 

поселення  

Лапшин ІІІ 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.)  

2006 р., 

Рятівна 

археологічна 

служба, м. 

Львів 

220  х 290 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



9 2092 Поселення 

Лапшин VІ 

с. Лапшин, 0,4 км на 

південний захід від 

крайніх садиб при 

дорозі Нараїв – 

Бережани; на північ 

від саду на пологих 

схилах височини, 

які мають східну 

експозицію; з 

північної і східної 

сторін межі 

поселення 

окреслено руслами 

потічків – правих 

приток річки Золота 

Липа                           

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2017 р., 

Рятівна 

археологічна 

служба, м. 

Львів 

150х40 Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.09.2018  

№ 120-од 

10 4416-Тр Поселення 

Писарівка І 

с. Писарівка, 

південні околиці 

села, обабіч дороги 

Писарівка – 

Рекшин, перша 

надзаплавна тераса 

правого берега  

р. Золота Липа 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.)  

2006 р., 

М.Філіпчук 

130х80 м Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.01.2014  

№ 42 

11 1559 Поселення 

Писарівка ІІ 

с. Писарівка, 1,5 км 

на південь від села, 

праворуч від дороги 

Писарівка - Рекшин, 

перша надзаплавна 

тераса р. Золота 

Липа 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.)  

2006 р., 

М.Філіпчук 

140х90 м, 

1,1700 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



12 1560 Поселення 

Поточани І 

с. Поточани, 1,5 км 

на північ від 

автодороги Рекшин-

Поточани, лівий 

берег р. Золота 

Липа. З південної та 

південно-західної 

частини мису, над 

заплавою лівого 

берега 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

160  х 60 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

13 1561 Поселення 

Поточани ІІ 

с. Поточани, з обох 

сторін дороги 

Рекшин – Поточани, 

лівий берег  

р. Золота Липа, 

середня частина 

мису 

пшеворська 

культура (І-ІІ ст. 

н.є.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

150  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

14 1745 Поселення 

Поточани ІІІ 

с. Поточани, 

навпроти с. Рекшин, 

лівий берег  

р. Золота Липа 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

140  х 60 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

15 1562 Поселення 

Рекшин І 

с. Рекшин, північна 

частина села, 

південніше ферми, 

правий берег  

р. Золота Липа, 

справа від дороги 

Рекшин - Двірці, 1-а 

надзаплавна тераса 

пшеворська 

культура 

(І-ІІ ст. н.е.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

160  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



16 1563 Поселення 

Рекшин ІІ 

с. Рекшин, 1,8 км на 

південь від села, 

правий берег  

р. Золота Липа, 1-а 

надзаплавана тераса 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.)  

2006 р., 

М.Філіпчук 

160  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

17 1376 Поселення 

Рогачин І 

с. Рогачин, східні 

околиці села, біля 

заводу, на південо-

західному схилі 

мису по лівому 

березі р. Нараївка 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.);  

черепино-

лагодівська 

група;  

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

лука-

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.);  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., 

В.Ільчишин  

4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3094   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Вербів, біля 

церкви 

1848 1848 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент 

камінь, 

хрест 

метал, 

художнє 

литво 

Розміри: 

постамент 

– 

0,45х0,45, 

висота 1,9, 

висота 

хреста 1,8, 

площа 4 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 3095   Пам’ятний знак 

(стела) на честь 550-

річчя заснування села 

с. Вербів, біля 

церкви 

1448 1998 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

граніт Розміри: 

1,0х1,5, 

висота 2,2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 951   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вербів, біля 

школи 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Мігоцький 

З. Л. 

(Львів), 

архітектор 

– Флешей 

І. З. 

(Бережани

) 

Бетон, 

граніт 

Заг. висота 

– 7,5 м, 

меморіаль

на плита – 

1,25х0,75 

м, площа – 

0,0015 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

4 3092   Могила невідомого 

Українського 

Січового Стрільця 

с. Вербів, 

кладовище 

1915-1916 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

земляний 

насип,  

дерев’яний 

хрест 

Розміри: 

насип-2х2, 

висота 3 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

5 3093   Могила невідомого 

Українського 

Січового Стрільця 

с. Вербів, 

кладовище 

1915-1916 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

земляний 

насип,  

дерев’яний 

хрест 

Розміри: 

насип-3х3, 

висота 4 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



6 3091   Пам’ятний знак 

«Борцям за волю 

України» 

с. Вербів, 

центр, біля 

клубу 

      Камінь-

пісковик, 

меморіаль

ні дошки-

лабрадори

т 

Висота 5, 

розміри 

7х12, 

площа 84 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

7 3099   Кладовище турецьких 

воїнів 

с. Гутисько 

(навпроти 

залізничної 

станції) 

1916 р. 1916 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь 

пісковик 

Площа 

0.1219 га, 

пам'ятний 

знак- 

висота 5 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 4415-Тр 

(3100) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Двірці, 

навпроти 

кладовища, 

біля нової 

церкви 

1848 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест – 

камінь, 

огорожа - 

метал 

Розміри: 

постамент-

0,5х0,65, 

висота-1,0, 

хрест-

висота 

0,75, 

площа - 

0,0004 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.01.2014 

р. № 42 



9 3105   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Лапшин 1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Хрест – 1,5 

м, 

постамент 

– 1х2х2 м, 

площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

10 1163   Пам’ятний знак 

(хрест) “За тверезість” 

с. Нараїв, біля 

церкви 

1874 р. 1987 р. Невідомі Метал, 

камінь 

Хрест – 1,4 

м, постам. 

– 2,4 м, 

площа – 

0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

11 1293   Братська могила 

жертв комуністичного 

тоталітарного режиму 

с. Нараїв, вул. 

Центральна, 

кладовище, 

біля дороги 

06.1941 р. літо 

1990 р. 

Скульптор 

- Римар В., 

архітектор 

- 

Островськ

ий Ю., 

ініціатор - 

Павлів 

Юліан  

Пам’ятник

, хрести - 

камінь 

Хрести (4) 

– 

2,2х2,3х4,2 

м, 

постамент 

– 0,35 м, 

пам’ятник 

– 4х5х5,5 

м, плити – 

1,3х1,5 м, 

площа – 

0,0025 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. №243 



12 3106   Могила воїна-афганця 

Погорілого І.М. 

с. Нараїв, 

кладовище 

1986 р. 1986 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

граніт Розміри: 

1,67х2,25, 

висота 2,  

площа  

12,5 м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

13     Багатонаціональне 

військове кладовище 

Першої світової війни 

с. Нараїв, на 

горі, урочище 

«Замчисько», 

N 49° 31.673', 

E  24° 46.932' 

1914-1918 

рр. 

1914-

1918 рр. 

  Пам'ятний 

знак-

камінь 

вапняк 

Розміри: 

площа 

0,0282 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

15.03.2018 

р. № 35-од 

14 4414-Тр 

(3107) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Нараїв, при 

в’їзді в село, 

зліва біля 

дороги 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Розміри: 

постамент 

0,75х0,75, 

висота 0,7, 

висота 

хреста 

1,35,  

площа  

0,0023 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.01.2014 

р. № 42 



15 49   Пам'ятне місце 

загибелі льотчика 

Радянської армії 

Браїлка О. С. 

с. Нараїв, 

хутір 

Запусти, поле 

1944 р. 1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліска – 

3,5 м, 

площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 4417-Тр 

(3111) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Поточани, 

біля церкви 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Розміри: 

постамент

у 0,9х0,7, 

висота 

2,10, 

висота 

хреста 

0,75, 

площа 

0,0004 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.01.2014 

р. № 42 

17 54   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Рогачин, 

центр 

1944 р. 1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліска – 

2,2 м, 

площа - 

0,0040 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1273   Пам’ятник провіднику 

Організації 

Українських 

Націоналістів Бандері 

Степану Андрійовичу 

с. Вербів, біля 

будинку 

культури 

1909-1959 

рр. 

2003 р. Скульптор 

– Кулик П. 

Погруддя 

– мідь, 

постамент 

– граніт 

Погруддя 

– 0,55х0,35 

м; 

постамент 

– 2,5х2х3,5 

м, площа – 

0,0010 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 2995   Скульптура св. Анни с. Демня, біля 

дороги при 

в’їзді у село 

– к. ХІХ-

поч. ХХ 

ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Постамент 

– 0,95х1,2 

м, висота 

1,56 м, 

скульптура 

висота 

1,05 м 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 62   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Куряни, 

біля школи 

1814-1861 

рр. 

1962 р., 

реставр

овано 

1988 р. 

Скульптор 

– 

Невеселий 

Микола 

Погруддя 

– 

карбована 

мідь, 

постамент 

– бетон, 

дерево 

Погруддя 

– 1,7 м, 

постамент 

– 

2,65х2х2,1 

м, площа – 

0,0056 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 2996   Скульптура св. Івана 

Хрестителя 

с. Лапшин, 

подір’я 

Федчишини 

М.Р. 

– 1898 р. Скульптор 

- Бідула В. 

камінь Постамент 

2х1,1х1,1 

м,  

скульптура 

1,3 м, 

площа – 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

5 2997   Скульптура Іоана 

Хрестителя 

с. Лапшин, х. 

Колонія, біля 

дороги 

Бережани-

Нараїв біля 

джерела, N 

49° 29.563' E  

24° 51.428' 

– 1854 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

- 

2,7х2,1х2,1 

м, 

скульптура 

- 2,2 м, 

хрест 2,8 

м, площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

6 2998   Скульптура св. Анни с. Лапшин, 

центр 

– 1874 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

- 3,2х 

0,65х0,65 

м, 

скульптура 

-2 м, 

0,0002 га  

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



7 2999   Скульптура архангела 

Михаїла 

с. Нараїв, 

центр 

– ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 3000   Скульптура Іоана 

Хрестителя 

с. Підвисоке, 

біля дороги 

при в’їзді у 

село 

– ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

бетон Постамент 

– 1,6х 

0,6х0,6 м, 

скульптура 

-1,6 м, 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Озернянська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 2058 Церква Св. Параскеви с. Висипівці ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 18.11.1994 

р. №83 

2. 2057 Церква Іоанна 

Золотоуста(дер.) 

с. Кокутківці 1833 р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 18.11.1994 

р. №83 

3. 2061 Троїцька церква  с. Озерна 1895 р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 18.11.1994 

р. №83 

4. 1913 Церква Різдва Пресвятої 

Богородиці дерев’яна 

с. Сировари 1790 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

5. 2048 Покровська церква дерев’яна с. Цебрів 1924 р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітету 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів  від 18.11.1994 

р. №83 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Озерянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2382 Поселення 

Висипівці І  

с. Висипівці, 

урочище Крива 

вулиця, східні 

околиці села, лівий 

берег р. Нестерівки 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 2383 Могильник 

курганний 

Висипівці ІІ 

с. Висипівці, 

урочище Могилки 

Висипівські 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

3 2414 Могильник 

курганний 

Кокутківці І 

с. Кокутківці, 

урочище Могилки 

Кокутківецькі 

недатовано 1988 р., 

В.Оприск 

1,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



4 1307 Поселення 

Кокутківці ІІ 

с. Кокутківці, 0,5 км 

на південний схід 

від села, лівий берег 

р. Нестерівка (став 

№ 2) 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус 

1,5 га 

(300х50 м) 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 2436 Поселення 

Озерна І 

с. Озерна, східні 

околиці селища, 

лівий берег 

Висушки 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.);  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2002 р., 

М.Бігус 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 1226 Поселення 

Озерна ІІ 

с. Озерна, лівий 

берег р. Висушка 

(став), 0,5 км на 

південний схід від 

села 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Бігус, А. 

Буда 

250 м2 Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

7 1227 Поселення 

Озерна ІІІ 

с. Озерна, лівий 

берег р. Висушка, 

напроти південних 

околиць струмка 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Бігус, А. 

Буда 

5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



8 1228 Поселення 

Озерна ІV 

с. Озерна, лівий 

берег р. Висушка, 

0,7 км на південь від 

дамби 

черепинсько-

лагодівська 

група скіфського 

часу ( ІІ пол. VІІ 

– V (можливо 

ІV) ст. до н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Бігус, А. 

Буда 

9 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

9 1229 Поселення 

Озерна V 

с. Озерна, лівий 

берег р. Висушка, 

1,5 км на південь від 

дамби 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Бігус, А. 

Буда 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 1230 Поселення 

Озерна VI 

с. Озерна, лівий 

берег р. Висушка,  

2 км на південь від 

дамби 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Бігус, А. 

Буда 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

11 1231 Поселення 

Озерна VII 

с. Озерна, правий 

берег потічка – 

притоки  

р. Висушка, 2 км на 

південний схід від 

дамби озера 

бронза-

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Бігус, А. 

Буда 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



12 1232 Поселення 

Озерна VIII 

с. Озерна, 0,5 км на 

південний захід від 

села (вул. Футори), 

лівий берег струмка 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Бігус, А. 

Буда 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

13 1300 Поселення 

Озерна ІХ 

с. Озерна, 1 км на 

південний захід від 

села, ІІ-а 

надзаплавна тераса 

правого берега 

струмка – притоки 

р. Висушка, на мисі 

давньоруський 

час (друга 

половина ХІІІ 

ст.) 

2005 р., М. 

Бігус, В. 

Тиліщак 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

14 1652 Городище-

замчище 

Озерна Х 

с. Озерна, північна 

частина села, 

правий берег  

р. Висушка, біля 

лікарні 

пізнє 

середньовіччя 

(XVI-XVII ст.) 

2005 р., 

оглянув М. 

Бігус 

100х100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

15 1651 Поселення 

Озерна ХІ 

с. Озерна, південні 

околиці села, 50 м 

на захід від 

звіроферми, правий 

берег струмка 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

А.Буда 

50  х 15 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



16 2038 Поселення 

Осташівці І 

с. Осташівці, 

західна частина 

села, на лівому 

березі річки. На 

городах 

присадибних 

ділянок. 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст н.е. ) 

2014 р. 

Б.Строцень, 

В.Ільчишин 

приблизно 

6,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015 № 61  

17 2453 Поселення 

Сировари І 

с. Сировари , на 

південний схід від 

села, лівий берег  

р. Висушка 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.)  

1990 р., Б. 

Строцень, О. 

Гаврилюк 

1,8 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

18 2456 Поселення 

Цебрів ІІ 

с. Цебрів, за 0,65 м 

на південний захід 

від села 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



19 2457 Поселення 

Цебрів ІІІ 

с. Цебрів,  за 4,5 км 

на південь від села, 

на мисі, утвореному 

правим берегом 

струмка і ставом 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Ягодинська 

1,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Озерянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1113   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Богданівка 1941-1945 

рр. 

1985 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

2 336   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Висипівці 1941-1945 

рр. 

1967 р. 

Рек. 

1974 р. 

Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

з/бетон 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 2 м, 

обеліску – 

5,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1502   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Данилівці, 

біля будинку 

культури 

1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 1,3 

м, 

постамент 

– 

2,3х1,95х1,

95 м, 

площа – 

0,0008 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

4 1465   Могила і пам’ятник  

воїнам Української 

Повстанської Армії 

(32 чол.) 

с. Данилівці, 

біля 

кладовища 

1942 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон 

Скульптур

а – 1,5 м, 

постамент 

– 6,5х2х2 

м, площа – 

0,0020 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 1466   Пам’ятне місце 

загибелі Українських 

Січових стрільців 

с. Данилівці, 

біля 

кладовища 

1918 р. 1918 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

земля, 

камінь 

Хрест – 6 

м, насип – 

3,5х8х8 м, 

площа – 

0,0100 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



6 1467   Пам’ятне місце 

загибелі 9 воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Данилівці, 

в полі 

1945 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

7 3186   Могила Серединька 

М. - воїна Української 

Повстанської Армії 

с. Нестерівці, 

біля церкви 

1947 р.     граніт   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 835   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Озерна, 

біля 

кладовища, 

біля дороги 

на м. Зборів 

1941-1945 

рр. 

1977 р. Скульптор

– 

Полеський 

В., 

архітектор 

– Агорков 

А. 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 6 м, 

стели – 2,2 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

9 3187   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Озерна, 

біля церкви 

1848 р.    Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

1,45х1,45 

висота 2,1 

м; висота 

хреста 1,3, 

площа 3 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



10 1485   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(стела у вигляді 

червоно-чорного 

прапора з хрестом і 

тризубом) 

с. Озерна, 

кладовище 

1946-1947 

рр. 

1940-ві 

рр. ХХ 

ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

граніт 

Постамент 

– 

0,25х2,2х2 

м; стела – 

1,55 м, 

площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 342   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Озерна, 

кладовище, 

біля головної 

дороги 

1944 р. 1953 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Обеліск – 

4х2,1х1,8 

м, площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 1486   Пам’ятний знак 

театральному 

режисеру Януарію 

Бортнику 

(Меморіальна плита з 

трьох частин і 

підставка на квіти) 

с. Озерна, на 

будинку 

культури 

1897-1938 

рр. 

1997 р.   Бетон, 

червоний 

пісковик 

0,5х1,55 м Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

13 1487   Поховання чеських 

воїнів часів І світової 

війни (7 могил) з 

могилою 

підпоруччика 

Ярослава Ігора 

Вілінека 

с. Озерна, 

старе 

кладовище 

1917 р. 1917 р.   Бетонні 

надгробки 

Могила 

Вілінека – 

2,3 м, 

площа – 

0,0220 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



14 1484   Братська могила 

воїнів Української 

Галицької Армії 

(обеліск із хрестом 

стилізованим під 

дерево з корінням з 

терновим вінком на 

постаменті-клумбі) (4 

прізвища) 

с. Озерна, 

старе 

кладовище, 

біля могили 

чеських 

воїнів 

1918–1920 

рр. 

    Бетон, 

тесаний 

камінь, 

гранітна 

плита 

Постамент

-клумба – 

0,3х4,2х4 

м; обеліск 

– 2,3 м, 

площа – 

0,0019 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

15 834   Пам’ятне місце – 

командний пункт 

„Висота 417” 

с. Осташівці 1941-1945 

рр. 

1978 р. Довбенчук 

Л. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

обеліску – 

22 м, 

площа – 

0,1200 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

16 3193   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Серединці, 

при дорозі на 

с. Висипівці 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

1,0х1,0вис

ота 2,25 м; 

Хрест 

висота 1,6 

площа 399 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

17 344 10 Братські могили воїнів 

Радянської армії і 

радянських партійних 

активістів 

с. Цебрів, 

кладовище 

1944, 1946 

рр. 

1967 р., 

рек. 

1974 р. 

Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у –0,5 м, 

площа - 

0,0075 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Озерянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1495   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с Цебрів 1814-1861 

рр. 

1992 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 0,85 м, 

постамент 

–2,45х3х4 

м, площа – 

0,0330 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 3029   Хрест святому Іоану 

(Яну) 

с. Нестерівці, 

біля дороги, 

що веде до 

церкви 

- 1905 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

–  1х1м, 

висота 1,7 

м; висота 

хреста 1 м, 

площа 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 615   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Озерна 1814-1861 

рр. 

1968 р., 

рек. 

1981 р. 

Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 2,5 м, 

постамент 

–2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 1310   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Жилинці 1814-1861 

рр. 

1992 р.   Бетон, 

цегла, 

камінь-

пісковик 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Підволочиської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1143   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Богданівка 1941-1945 

рр 

1987 р. Скульптор 

– Ткачук 

М, 

архітектор 

– Королюк 

В. 

Бетон Стела – 

2,5х12 м, 

Барельєф – 

3х2 м, 

площа - 

0,0240 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

2 1730   Могила воїнів 

Української 

Повстанської Армії, 

перезахоронених з-під 

лісу на кладовище 

с. Богданівка 40–50 роки 

ХХ ст. 

      площа - 

0,0012 га. 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 1731   Могила священика 

Сильвестра 

Вояковського, батька 

дружини 

Грушевського М. С. 

с. Богданівка, 

кладовище 

        площа - 

0,0004 га. 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 484   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Галущинці 1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –4,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 1144   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Дорофіївка, 

вул. Шкільна, 

центр, біля 

сільської ради 

1941-1945 

рр 

1985 р. Скульптор 

– 

Остап’єв, 

архітектор 

– Королюк 

В. 

з/бетон Висота 

пілону – 

4,2 м, 

стела – 

2,15х6 м, 

площа - 

0,0042 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

6 486   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Жеребки, 

вул. 

Шевченка 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1 м, 

площа – 

0,0090 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 487   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Іванівка, 

вул. 

Центральна, 

45 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

6 м, 

постамент

у – 1,5 м, 

площа - 

0,0800 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 1733   Братська могила 

євреїв – жертв 

німецьких фашистів 

(приблизно 3000 чол.) 

с. Кам’янки 1943 р. 1943 р.     Площа – 

0,0050 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

9 1762   Пам’ятний знак на 

місці масових 

розстрілів євреїв – 

жертв німецьких 

фашистів (приблизно 

3000 чол.) 

с. Кам’янки 1943 р. 1996 р.     Пілон 

2,4х1 м, 

постамент 

- 0,8х4х4 

м, площа – 

0,0050 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

10 865   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кам’янки, 

біля 

кладовища 

1941-1945 

рр. 

1978 р. Скульптор 

– Матвіїв, 

Чепіль 

(Львів) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 4,6 м, 

постамент

у – 1,7 м, 

площа – 

0,1196 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 



11 1734   Могила о. Семена 

Стецька, батька 

Ярослава Стецька 

с. Кам’янки, 

старе 

кладовище, 

біля дороги 

1923 р. 1923 р.     Хрест - 

1,25 м, 

надгробок 

- 2,15х1,1 

м, площа – 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

12 757   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Качанівка, 

вул. Січових 

Стрільців, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1974 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,7 м, 

площа - 

0,0190 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

13 1735   Пам’ятний знак на 

місці загибелі воїна 

Української 

Повстанської Армії 

Родіона Ткачука 

с. Качанівка, 

ур. Бандоли 

40-50 роки 

ХХ ст. 

    Металевий 

хрест 

Висота 

хреста - 3 

м, площа - 

0,0010 га. 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

14 902   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Клебанівка 1941-1945 

рр. 

1982 р. Скульптор 

– 

Терлецьки

й 

Любомир, 

архітектор 

- 

Тимчишин 

іван 

(Львів) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3,2 м, 

постамент

у – 2,2 м, 

площа - 

0,0400 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 



15 1740   Пам’ятне місце 

загибелі боївки 

Української 

Повстанської Армії 

(загинуло 8 чол.) 

с. Мислова, 

поле, ур. 

"Коло св. 

Міхала", 4 км 

на захід від 

села, N 49° 

30.511' E 26° 

4.841' 

8.03.1948 

р. 

14 

жовтня 

1997 р. 

  Камінь, 

метал 

Хрест на 

постаменті 

- 4 м, 

площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

16 761   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Оріховець, 

майдан 

Центральний 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 0,5 м, 

пілон - 8 м, 

площа - 

0,0450 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

17 1747   Пам’ятник жертвам 

Другої Світової війни 

с. Рожиськ, 

вул. 

Центральна 

1941-1945 

рр. 

1992 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Насип – 

земля, 

хрест – 

метал, 

камінь, 

бетон, 

граніт 

Висота 

хреста – 2 

м, насипу 

– 2,8 м, 

площа - 

0,0350 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



18 1748   Могила воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. 

Росохуватець 

40–50 роки 

ХХ ст. 

      площа - 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

19 1750   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (2 

чол.) 

с. 

Староміщина, 

кладовище, 

10-15 ряд від 

входу, 

близько 30 м, 

N 49° 32.588' 

E 26° 9.641' 

1948 р. Перезах

оронені 

у 1993 

р. 

  Бетон, 

камінь, 

хрест, 

огорожа - 

метал. 

Хрест - 2,5 

м, могила - 

1х2 м, 

площа - 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

20 509   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Староміщина, 

м-н Волі, біля 

церкви 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Мотика 

Я. (Львів) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3,1 м, 

стела – 

1,15х3,32, 

площа - 

0,0034 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



21 1764   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Супранівка, 

вул. 

Центральна 

1848 р.   Невідомі   площа - 

0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

22 512   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Турівка, 

вул. 

Д.Галицького

, центр, біля 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 3 м, 

площа - 

0,0450 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

23 513   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Хмелиська, 

вул. 

Б.Хмельниць

кого 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

4,5х3х3 м, 

площа – 

0,0120 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

24 3211   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Чернилівка, 

вул. Мирна, 

центр, біля 

церкви 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Загальна 

висота - 

3,8 м, 

площа - 

0,0070 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



25 1755   Братська могила 

євреїв, жертв 

німецьких фашистів, 

які загинули у 1943 р. 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

А.Шептицько

го, старе 

кладовище, 

західний кут, 

біля дороги 

1943 р. Надгро

бок - 

2003 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Мармур Плита – 

1,8 м, 

площа – 

0,0060 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

26 3206   Братська могила 

воїнів Української 

Галицької Армії, що 

воювали під 

командуванням Ляера 

Алоїза 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

Гончара, 

межа 

кладовища, 

від входу на 

право. N 49° 

31.282' E 26° 

07.543' 

(кладовище 

колишнього 

села 

Заднишівка) 

1919 р. 1919 р.   Метал Хрест - 3 

м, площа - 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

27 1757   Будинок колишнього 

"Міщанського 

братства", у якому в 

1913 р. Франко І. Я. 

читав поему „Мойсей” 

смт 

Підволочиськ

, вул. Д. 

Галицького, 2 

(спортклуб, 

автошкола) 

1913 р.     Будинок 

цегляний, 

2-

поверхови

й 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



28 1758   Будинок, у якому 

знаходились 

приміщення МДБ 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

І.Франка, 2, 

за 

приміщенням 

райдержадмін

істрації 

1944-1953 

рр. 

1999 р.   Камяний, 

одноповер

ховий, 

критий 

шифером, 

вікна 

дерев'яні, 

пластикові 

Площа - 

0,0400 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

29 3204   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

Тернопільськ

а, 11, напроти 

автостанції 

1848 1898 р., 

реставр

ований 

1986 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Постамент 

- 2,2х2х2 

м, хрест - 

0,7 м, 

площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

30 3205   Братська могила 

євреїв, які загинули в 

1914-1920 роках 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

Українська, 

єврейське 

кладовище 

1914-1920 

рр. 

1920 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон 

Плита - 

2,5х0,5х0,8 

м, площа – 

0,0060 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



31 1756   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (6 

чол.) 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

Шептицького, 

кладовище 

Середина 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Габро Плита - 

0,95х0,6х0,

1 м, 

могила - 

0,6х1,7х2,3 

м, площа - 

0,0004 га  

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

32 754 2 Могили воїнів 

Радянської армії і 

жертв фашизму 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

Шептицького, 

кладовище, 

південно-

східний кут 

1944 р. 1953 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

1,4 м, 

площа - 

0,1988 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

33 754/1   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Осипова В. 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

Шептицького, 

кладовище, 

південно-

східний кут 

1944 р. 1953 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

1,4 м, 

площа - 

0,0006 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

34 754/2   Могила першого 

секретаря райкому 

КПУ Багрянцева І. 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

Шептицького, 

кладовище, 

південно-

східний кут 

1944 р. 1985 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Мармуров

а крихта 

Висота 

надгробку 

– 1,2 м, 

площа - 

0,0006 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



35 1754   Братська могила 

жертв тоталітарного 

режиму (28 чол.) 

смт 

Підволочиськ

, західний кут 

стадіону, за 

парканом 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Хрест - 

дерево, 

плита - 

камінь-

пісковик, 

бруківка 

Плита - 

1,5х0,7х1 

м, площа – 

0,0225 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Підволочиської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1324   Пам’ятник 

громадсько-

політичному діячу, 

керівнику Організації 

Українських 

Націоналістів Стецьку 

Ярославу 

с. Кам'янки, 

центр, біля 

церкви св. 

Михаїла, біля 

дороги 

1912 – 

1986 рр. 

1995 р. Скульптор 

-  Маляр 

Олесь 

Метал, 

граніт 

Скульптур

а - 1,3 м, 

постамент 

- 

2,1х0,55х0,

35 м, 

площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

2 940   Пам’ятник українській 

письмениці Лесі 

Українці 

с. Турівка, 

вул. Новий 

Світ, біля 

контори с/г 

товариства 

1879-1913 

рр. 

1978 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Погруддя 

– 0,9 м, 

постамент 

–2,1 м, 

площа 

0,0015 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 



3 1766   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Хмелиська 1814-1861 

рр. 

2000 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 3041   Скульптура “Ангел-

хоронитель” 

смт 

Підволочиськ

, вул. Д. 

Галицького, 

80, біля 

райдержадмін

істрації 

- 2001 р. Скульптор 

– 

Вільгушин

ський 

Роман, 

архітектор 

- 

Водоп'яно

в Анатолій 

Іванович 

Бетон, 

граніт 

Скульптур

а - 5 м, 

площа - 

0,0020 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

5 792   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

Хмельницько

го 

1856-1916 

рр. 

1960 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

– 1,5 м, 

площа - 

0,0025 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 523   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

смт 

Підволочиськ

, вул. 

Шевченка, 

біля музичної 

школи 

1814-1861 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь, 

бетон 

Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 1,5 м, 

площа 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Підволочиська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1. 1658 Церква св. Миколая (мур.) с. Богданівка 1846 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

2. 1663 Церква св. Миколая с. Галущинці 1756 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

3. 1664 Костел св. Іоанна Хрестителя 

(мур.) 

с. Галущинці 1898 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

4. 1665 Церква св. Петра і Павла 

(мур.) 

с. Дорофіївка 1911 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

5. 1666 Церква Покрови (мур.) с. Жеребки 1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

6. 1667 Церква Іоанна Хрестителя 

(мур.) 

с. Іванівка 1863 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

7. 1669 Церква св. Михаїла (мур.) с. Кам'янки 1847 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

8. 1672 Церква св. Михаїла (мур.) с. Качанівка 1863 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

9. 1673 Церква Покрови (мур.) с. Клебанівка 1897 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

10.. 1679 Церква св. Дмитрія (дер.) с. Коршилівка 1901 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

11. 1678 Церква Введення в храм 

Пречистої 

с. Мислове 1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

12. 1681 Церква св. Петра і Павла 

(мур.) 

с. Мовчанівка 1901 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

13. 1685 Церква Покрови (дер.) с. Оріховець 1884 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

14. 1684 Церква св. Михаїла (мур.) с. Рожиськ 1901 р. місцевого рішення Тернопільського 



значення облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

15. 1689 Церква Покрови (мур.) с. Росохуватець 1870 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

16. 1686 Церква св. Миколая (мур.) с. Староміщина 1899 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

17. 1693 Церква Богородиці (мур.) с. Супранівка 1907 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

18. 1692 Костел св. Станіслава (мур.) с. Тарноруда 1816 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

19. 1694 Церква св. Василія 

Великомученика (мур.) 

с. Турівка 1886 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

20. 1695 Церква Пресвятої Діви Марії 

(мур.) 

с. Фащівка 1867 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

21. 1696 Церква Непорочного Зачаття 

Діви Марії (мур.) 

с. Хмелиська 1805 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

22. 1709 Костел св. Якуба (мур.) с. Хмелиська 1895 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

23. 1710 Залізничний вокзал (мур.) смт Підволочиськ 

вул. 22 Січня, 20 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

24. 1683 Муніципалітет (мур.) смт Підволочиськ 

вул. Богдана 

Хмельницького, 2 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

25. 1706 Церква св. Трійці (мур.) смт Підволочиськ 

вул. Д. Галицького 

1901 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

26. 1708 Житловий будинок (мур.) смт Підволочиськ 

вул. Д. Галицького, 

35 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

27. 1707 Житловий будинок (мур.) смт Підволочиськ 

вул. Д. Галицького, 

82 (85) 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

28. 1668 Житловий будинок (мур.) смт Підволочиськ 

вул. Д. Галицького, 

37 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Підволочиської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2699 Поселення 

Галущинці І  

с. Галущинці, 

південно-східні 

околиці села, на 

мисоподібному 

пагорбі між 

берегами струмка та 

його притоки  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1989 р., 

Б.Строцень, 

обстеженння 

в 2019 р. 

В.Катрусяко

м, 

М.Ягодинськ

ою, 

С.Грабовим, 

В.Салуком 

300х50 м Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

2 2700 Поселення 

Галущинці ІІ 

с. Галущинці, 

північні околиці 

села 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1989 р., 

Б.Строцень, 

обстеженння 

в 2019 р. 

В.Катрусяко

м, 

М.Ягодинськ

ою, 

С.Грабовим, 

В.Салуком 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



3 2702 Поселення 

Дорофіївка І  

с. Дорофіївка, 

західна околиця 

села, правий берег 

р. Збруч 

західноподільськ

а група 

скіфського часу 

( ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., І. 

Михальчиши

н, 

обстеженння 

в 2019 р. 

В.Катрусяко

м, 

М.Ягодинськ

ою, 

С.Грабовим, 

В.Салуком 

4,4823 га Щойно 

виявлена 

Наказ управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

4 1737 Поселення 

Жеребки І 

с. Жеребки, 2 км на 

південь від села, 

правий берег 

струмка 

культура Ноа 

(ХІІІ – Х ст.. до 

н. е.) 

2009 р., В. 

Катрусяк 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 2703 Поселення 

Кам'янки І 

с. Кам’янки, лівий 

берег р. Самець 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., І 

Михальчиши

н 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005 

№ 112 

6 2704 Могильник 

курганний 

Качанівка І 

с. Качанівка, 

урочище 

Монастириха 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.) 

1929 р., 

Я.Брик 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради від 

14.07.1989 № 162  

7 2705 Могильник 

курганний 

Качанівка ІІ 

с. Качанівка, 

урочище Тарнова 

могила 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.) 

1937 р., 

Р.Ямка 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради від 

14.07.1989 № 162  



8 2708 Поселення 

Мислова І 

с. Мислова, 

урочище “Поле” або 

урочище Сосни, 

правий берег  

р. Збруч, між  

смт Підволочиськ та 

с. Мислова, на 

відстані 300 м на 

північ від  

с. Мислова 

пізня бронза – 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

1982 р., О. 

Ситник 

25 х 25 м  Щойно 

виявлена 

Наказ управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005 № 112 

9 2709 Поселення 

Мислова ІV 

с. Мислова, 1,5 км 

на південний схід 

від села, на 

високому правому 

березі Збруча, 

урочище 

“Ксьонзове”, грунт 

чорнозем, ореться 

західноподільськ

а група 

скіфського часу 

( ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н.е.) 

1988 р., І. 

Михальчиши

н 

50 х 25 м Щойно 

виявлена  

Наказ управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005 № 112 

10 2712 Поселення 

Оріховець І 

с. Оріховець, 

північно-західна 

околиця села, на 

городах, урочище 

“Роземблятове”, 

правий берег  

р. Збруч 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., І. 

Михальчиши

н 

350 х 30 м Щойно 

виявлена 

Наказ управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005 № 112 

11 2719 Могильник 

Підволочиськ І 

смт Підволочиськ, 

правий берег  

р. Збруч, на схід від 

мосту 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1943 р., 1976 

р. – обстежив 

О.С. Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради від 

22.03.1971 № 147 



12 2720 Поселення 

Рожиськ І 

с. Рожиськ, 

урочище “Рудка”, за 

700 м від східної 

околиці села на мисі 

високого (понад  

20 м), з крутими 

схилами березі 

Збруча. З 

південного боку мис 

обмежений яром, по 

дну якого тече 

струмок, в східній 

частині мису 

викопана траншея 

до 3 м шириною. 

Оретьмся 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час Х-ХІІІ ст. 

1989 р., 

Михальчиши

н І.Р. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005 № 112 

13 2721 Поселення 

Староміщина І 

с. Староміщина, 

урочище “Закуток”, 

правий берег  

р. Збруч 

східноподільськ

а група 

скіфського часу 

(VІІ – ІV/ІІІ ст. 

до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст. ) 

1988 р., І. 

Михальчиши

н 

2,1 га Щойно 

виявлена 

Наказ управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005 № 112 

14 1832 Поселення 

Турівка І 

с. Турівка, 5 км на 

північний захід від 

околиць села, 

правий берег  

р. Турівка 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.),  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2011 р., В. 

Катрусяк 

0,15 га Щойно 

виявлена 

Наказ управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012  № 14  

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Підгаєцької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 53-Тр 

  

Пам’ятник поету 

Адаму Міцкевичу 

м. Підгайці, 

біля костелу 

Пресвятої 

Трійці 

1798-1855 

р. 

1898 р. Невідомі Бетон, 

камінь-

пісковик 

Обеліск – 

3 м, 

постамент 

– 2,5 м, 

площа – 

0,0030 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 



2 3212   Пам’ятник Лесі 

Українці - 

письменниці, поетесі 

м. Підгайці, 

вул. Лесі 

Українки, 

біля 

єврейського 

кладовища 

1871-1913 21.05.20

06 р. 

  камінь – 

червоний 

пісковик 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

3 1772   Поховання (одиночні) 

Українських Січових 

Стрільців, воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

(могила воїна 

Української 

Повстанської Армії 

«Чайки»),  жертв 

політичних репресій 

та національно-

визвольних змагань 

м. Підгайці, 

вул. 

Шевченка, 

кладовище 

ХХ ст.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 52-Тр   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

м. Підгайці, 

вул. 

Шевченка, 

кладовище, 

південна 

частина міста 

1944 р. 1948 р., 

рек. 

1974 р. 

Скульптор 

– 

Петришин

а І. 

Бетон, 

камінь-

вапняк, 

гіпс 

Висота 

обеліску – 

2,5 м, 

постамент

у – 1,2 м, 

площа - 

0,0050 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 



5 1162-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

м. Підгайці, 

вул. 

Шевченка, на 

подвір'ї 

церкви, за 45 

м на схід від 

перехрестя 

вул. 

Шевченка та 

Лисенка, 

навпроти 

поліклініки 

1874 р. 1987 р. Невідомі Метал, 

камінь 

Хрест – 1,4 

м, 

постамент 

– 2,55 м, 

площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 

6 35-Тр   Могила Героя 

Радянського Союзу, 

майора Топоркова Я. 

Н., воїна Радянської 

армії капітана Зубкова 

М.В. 

м. Підгайці, 

вул. 

Шевченка, 

парк, 

південна 

частина 

центру міста, 

біля церкви 

1941-1945 

рр. 

1955 р. Невідомі Бетон Висота 

скульптур

и –2,2 м, 

постамент

у –1,74 м, 

площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 

7 1169   Могила Галушка М. м. Підгайці, 

кладовище 

1914-1940 

рр. 

1940 р.   Бетон 2,5х0,4х0,4 

м, площа – 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 



8 1807   Могила Котенка А. м. Підгайці, 

кладовище 

р.н. невід. 

– 1940 р. 

1940 р.   Бетон 2,5х0,4х0,4 

м, площа – 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

9 878   Пам’ятний знак на 

честь 70-річчя з дня 

народження поета 

Малишка А. 

м. Підгайці, 

Народний дім 

1912–1970 

рр. 

1982 р. Скульптор 

– 

Мигоцьки

й (Львів) 

Мармур 0,4х0,6 м Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

10 1773   Братська могила 

австрійських воїнів (2 

чол.) 

с. 

Білокриниця, 

кладовище 

1915 р. 1915 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Могила – 

1,8х2х2,5 

м, площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 1774   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(приблизно 50 чол.) 

с. Боків, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

земля 

Хрест – 3,5 

м, насип – 

1,2х4х5 м, 

площа – 

0,0020 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



12 1775   Поховання (одиночні) 

австрійських воїнів 

с. Вага 1915 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

13 1776   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(приблизно 20 чол.) 

с. Вага, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

земля 

Хрест – 4,5 

м, насип – 

0,5х6х6 м, 

площа – 

0,0036 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

14 4354-Тр 

(1778) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Вербів, біля 

церкви 

1848 р. 1898 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь, 

Хрест – 1,5 

м, 

постамент 

– 

1,9х1,2х0,8 

м, цоколь 

– 

0,3х1,7х1,4 

м, площа – 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 



15 921   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Вербів, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1981 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота – 3 

м, площа – 

0,0064 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

16 1779   Пам’ятник командиру 

Української 

Повстанської Армії 

Мартину Мізерному 

“Рену” 

с. Вербів, 

центр, біля 

будинку 

культури 

1910-1949 

рр. 

1996 р.   Мідь 

карбована, 

мармурова 

крихта 

Скульптур

а – 0,9 м, 

постамент 

– 

1,6х0,45х0,

55 м, 

цоколь – 

0,2х1,4х1,5 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

17 1777   Могили  воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

Головки Йосифа 

Васильовича „Байди” 

та Рудого Григорія 

Антоновича 

с. Вербів, 

центральна 

частина 

кладовища 

1921-1942 

рр., 1912-

1944 рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь, 

бетон 

Хрест – 2 

м, насип – 

0,85х2,85х

3,8 м, 

площа – 

0,0011 га 

(кожна) 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

18 1780   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (3 

чол.) 

с. Волиця, 

кладовище, 

при вході 

зліва 

45–50 роки 

ХХ ст. 

45–50 

роки 

ХХ ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт, 

камінь 

Хрест – 0,7 

м, могила 

– 

1,4х2,9х2,3 

м, площа – 

0,0007 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



19 1782   Могила священика, 

патріота, поета 

Григорія Петришина 

с. Голгоча, 

нове 

кладовище 

1934-1998 

рр. 

1998 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт, 

мармур 

Хрест – 1,5 

м, могила 

– 

0,3х2,8х1,2 

м, площа – 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

20 1781   Могили  воїнів 

Української 

Повстанської Армії (3 

могили) 

с. Голгоча, 

центральна 

частина 

старого 

кладовища 

40–50 роки 

ХХ ст. 

40–50 

роки 

ХХ ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево Хрест – 3 

м, площа – 

0,0003 га 

(кожної 

могили) 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

21 45-Тр   Братська могила 

Радянських партизан 

с. Завалів, 3,5 

км на 

південний-

захід від 

центру с. 

Завалів і 1 км 

на північ від 

автодороги 

Завалів-

Пановичі, у 

лісі 

1943 р. 1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

3,4 м, 

постамент

у – 3,6 м, 

площа - 

0,0100 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 



22 876   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Завалів, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1981 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик, 

мармурова 

крихта 

Заг. висота 

– 3,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

23 1784   Братська могила 

євреїв – жертв 

німецьких фашистів 

(приблизно 700 чол.) 

с. Загайці 1943 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

24 1785   Могила Українського 

Січового Стрільця 

Балюка Івана 

с. Заставче, 

кладовище 

1915 р. 1915 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

земля 

Хрест – 2,5 

м, насип – 

2х5х5 м, 

площа – 

0,0025 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

25 1786   Братська могила 

поляків 

с. Литвинів вересень  

1939 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



26 4355-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) "За тверезість" 

с. Литвинів, 

біля церкви 

1874 р 1874 р Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Хрест – 

1,75 м, 

постамент 

– 

1,3х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0008 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

27 1787   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (27 чол.) 

с. Мирне, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

1914-

1918 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь 

Хрест – 5 

м, могила 

– 2х4х5,5 

м, площа – 

0,0022 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

28 48   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мирне, 

кладовище 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь-

пісковик 

Обеліск – 

3х1,2х1,3 

м, 

постамент 

– 5 м, 

площа – 

0,0049 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

29 1789   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (7 

чол.) 

с. 

Михайлівка, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

40–50 

роки 

ХХ ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

земля 

Хрест – 2 

м, могила 

– 2,2х0,8 

м, площа – 

0,0002 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



30 1790   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Мужилів 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

31 57   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мужилів 1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Заг. висота 

– 2,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

32 1157-Тр   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії (невідомі) 

с. Мужилів, 

кладовище, 

біля входу, 

південно-

західна 

частина села 

1944 р. 1967 р., 

реконст

рукція 

1987 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Мармуров

а крихта, 

бетон, 

залізо 

Висота 

надгробку 

– 0,6 м, 

стели – 1,6 

м, площа  

0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 



33 1791   Німецьке кладовище 

«Бекерсдорф» (31 

прізвище встановлено) 

с. Новосілка, 

західна 

околиця 

1784 - 

1939 рр. 

1784 - 

1939 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Стела - 

камінь 

Площа 

кладовища 

- 0,3177 га, 

з 

охороною 

зоною 

0,4785 га. 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

34 1793   Могили (дві, 

одиночні) воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Новосілка, 

кладовище 

“Кут” 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

35 1794   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії (3 чол., невідомі) 

с. Новосілка, 

кладовище 

“Кут” 

1941–1945 

рр. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



36 1795   Могила невідомого 

Українського 

Січового Стрільця 

с. Новосілка, 

кладовище в 

уроч. 

Тисарівка 

1914–1918 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

земля 

Хрест – 2,5 

м, насип – 

1,5х4х3 м, 

площа – 

0,0012 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

37 1796   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (2 

чол.), в якій 

похований Лучка 

Володимир 

с. Новосілка, 

кладовище в 

уроч. 

Тисарівка 

40–50 роки 

ХХ ст. 

1992 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

цегла, 

земля 

Хрест – 3 

м, насип – 

2,4х7х10 

м, площа – 

0,0070 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

38 1792   Могила воїна 

Української 

Повстанської Армії 

с. Новосілка, 

Личаківське 

кладовище 

Середина 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

39 41   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Поплави 1944 р. 1967 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Загальна 

висота – 

3,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



40 1798   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (4 

чол.) 

с. Сільце 40–50 роки 

ХХ ст. 

1949 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 2 

м, могила 

– 2х4х4 м, 

площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

41 4356-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Сільце, біля 

церкви 

1874 р 1874 р Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Хрест – 

1,75 м, 

постамент 

– 

1,85х0,7х0,

7 м, площа 

– 0,0025 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

42 1797   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (3 чол.) 

с. Сільце, 

кладовище 

Серпень-

вересень 

1916 р. 

Серпен

ь-

вересен

ь 1916 р 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал Хрест – 3 

м, могила 

– 3,5х2,5 

м, площа – 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

43 4358-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Старе 

Місто, біля 

церкви 

1874 р 1874 р Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Хрест – 

1,75 м, 

постамент 

(колона) – 

1,87 м, 

площа – 

0,0015 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 



44 1800   Братська могила 

польських воїнів 

(більше 1000 чол.) 

с. Старе 

Місто, західні 

околиці села, 

в полі 

1667 р. 1667 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 2 м, 

постамент 

– 3х1х1 м, 

площа – 

0,0064 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

45 1801-Тр   Братська могила 

євреїв – жертв 

німецьких фашистів 

с. Старе 

Місто, західні 

околиці села, 

в полі 

1943 р. 1943 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

земля 

55х5 м, 

площа – 

0,1442 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

22.11.2012 

р. № 1364 

46 1799   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(17 чол., 10 – відомі) 

с. Старе 

Місто, 

кладовище 

1947 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 2,4 

м, 

скульптура 

– 1,3 м, 

постамент 

– 

2,4х3,6х3,6 

м, площа – 

0,0013 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



47 563-Тр   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Степове, 

100 м на ліво 

від першого 

перехрестя 

при в’їзді в 

село, між 

школою та 

дитячим 

садком 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

2,8 м, 

постамент 

– 

0,4х2,25х2,

5 площа – 

0,0081 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 

48 1805   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(22 чол.) 

с. Юстинівка, 

800 м у 

східному 

напрямку від 

господарсько

го двору 

40–50 роки 

ХХ ст. 

40–50 

роки 

ХХ ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

земля 

Хрест – 3,2 

м, насип – 

2х5х8 м., 

площа – 

0,0055 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Підгаєцької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1769   Пам’ятник 

Рівноапостольному 

князю Володимиру 

Великому 

с. Лиса     Скульптор 

– Карий 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1593   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Сільце 1814-1861 

рр. 

1992 р.       Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Підгаєцька територіальна громада 

 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1 1273 Дзвіниця Успенської церкви м. Підгайці початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

2 1740 Народний дім (мур.) м. Підгайці  

вул. Бережанська, 13 

1920- 

1931 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

3 2101 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Бережанська, 21 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

4 2102 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Бережанська, 29 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

5 1556 Успенська церква (мур.) м. Підгайці  

вул. Бережанська, 6 

1650- 

1653 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

6 1741 Адміністративний будинок 

(мур.) 

м. Підгайці  

вул. Бережанська, 8 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

7 2097 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Бережанська, 1 

1935 місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

8 2100 Житловий будинок м. Підгайці 

 вул. Бережанська, 11 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

9 2098 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Бережанська, 2 

1927 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

10 1737 Повітовий шпиталь (мур.) м. Підгайці  1854- місцевого рішення Тернопільського 



вул. Бережанська, 36-

а 

1874 рр. значення облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

11 2099 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Бережанська, 9 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

12 1557/1 Спасо-Преображенська 

церква 

м. Підгайці  

вул. Галицька 

1772 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

13 1557/2 Дзвіниця Спасо-

Преображенської церкви 

(дер.) 

м. Підгайці  

вул. Галицька 

середина 

XVIII ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

14 1558 Костел(руїни) (мур.) м. Підгайці  

вул. Гетьмана Мазепи 

1634 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

15 1559 Синагога (мур.) м. Підгайці  

вул. Замкова 

кінець ХVI-

ХVІІ ст. 

національного 

значення 

Постанова Ради Міністрів УРСР 

від 06.09.1979 р. № 442 

16 2112 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Замкова, 14 

1894 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

17 2113 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Замкова, 16 

1886 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

18 1738 Будинок Кона (мур.) м. Підгайці  

вул. Замкова, 2 

ХІХ- 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

19 1271 Каплиця м. Підгайці  

вул. Злуки 

кінець 

XVIII ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

20 2114 Єврейський некрополь м. Підгайці  

вул. Л. Українки 

XV-XXст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

21 2109 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Міцкевича, 18 

1894 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

22 2103 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Міцкевича, 2 

1896 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 



23 1239 Млин (мур.) м. Підгайці  

вул. Міцкевича, 26 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

24 2104 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Міцкевича, 3 

1882 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

25 2105 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Міцкевича, 4 

1878 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

26 2106 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Міцкевича, 5 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

27 2107 Житловий будинок м. Підгайці  

вул. Міцкевича, 8 

1872 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

28 2108 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Міцкевича, 9 

1862 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

29 1729 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Островського, 15 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

  

30 1270 Народний дім м. Підгайці  

вул. Франка 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

31 1730 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Шевченка, 22 

середина 

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

32 1731 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Шевченка, 24 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

33 1733 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Шевченка, 28 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

34 1734 Житловий будинок(мур.) м. Підгайці  

вул. Шевченка, 31 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 



35 1735 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Шевченка, 34 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

36 1736 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

вул. Шевченка, 39 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

37 2078 Ратуша м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

1 

1886 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

38 2085 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

10 

1923 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

39 2086 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

11 

1928 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

40 2087 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

13 

1939 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

41 2088 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

14 

1891 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

42 2089 Житловий будинок, торгова 

лавка 

м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

14-а 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

43 2090 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

15 

XVII-  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

44 2091 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

17 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

45 2092 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

18 

XVIII-  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

46 2079 Житловий будинок м. Підгайці  1928 р. місцевого рішення Тернопільського 



майдан Незалежності, 

2 

значення облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

47 2093 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

23 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

48 2094 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

25 

1893 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

49 2095 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

29 

1897 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

50 2080 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

3 

1932 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

51 2096 Житловий будинок м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

30 

1891 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

52 2081 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

4 

1933 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

53 2082 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

5 

1927 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

54 2083 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

6 

1933 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

55 2084 Житловий будинок (мур.) м. Підгайці  

майдан Незалежності, 

7 

1935 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

56 1272 Каплиця м. Підгайці  

міське кладовище 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

57 1728 Церква св. Миколая (мур.) с. Боків 1714 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. 

 № 30 



58 1714 Церква (мур.) с. Гнильче 1887 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

59 1715 Церква св. Косми і Дем’яна 

(мур.) 

с. Голгоча 1887 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

60 1263 Дзвіниця церкви архистратига 

Михаїла 

с. Завалів кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

Розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

61 1266 Гробівець Рачинських с. Завалів ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

62 1267 Водяний млин с. Завалів 1923 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

63 1716 Церква св. Михаїла (мур.) с. Завалів 1897 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

64 1268 Церква св. Юрія с. Заставче 1897 р. місцевого 

значення 

Розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

65 1269 Дзвіниця церкви св. Юрія 

(дер.) 

с. Заставче ХІХ ст. місцевого 

значення 

Розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

66 1725 Церква св. Михаїла (мур.) с. Лиса 1886 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

67 1717 Церква Пречистої Діви Марії 

(мур.) 

с. Литвинів 1897 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

68 1720 Церква Преподобної 

Параскеви Сербської (мур.) 

с. Мирне 1822 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

69 1718 Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці (мур.) 

с. Мужилів 1881 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

70 1719 Церква Воскресіння 

Христа(дер.) 

с. Мужилів 1776 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 



71 1724 Церква св. Миколая (мур.) с. Носів 1895 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

72 б/н Дзвіниця (дер.) с. Сільце XVIII ст. місцевого 

значення 

  

73 1274 Церква Покрови (дер.) c. Старе Місто XVIII- 

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

74 1275 Дзвіниця церкви Покрови 

(дер.) 

c. Старе Місто початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

75 1712 Церква св. Георгія (мур.) с. Старе Місто 1931 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

76 2111 Житловий будинок с. Старе Місто  

вул. Замкова, 12 

1893 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

77 2110 Житловий будинок с. Старе Місто  

вул. Замкова, 10 

1850 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. 

№83 

78 1722 Церква Введення (мур.) с. Тесарівка 1904 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

79 1727 Покровська церква(мур.) с. Угринів 1928 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

80 1726 Церква св. Миколая с. Вербів 1835 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Підгаєцької міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1292-Тр Могильник 

курганний 

Волиця І 

с. Волиця, урочище 

Круглий Горб 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н.е.) 

1935 р. - під 

час рокзопок 

І.Сівек і 

К.Журовсько

го 

досліджено 4 

кургани; 

2009 р. 

обстежив 

В.Ільчишин 

15 курганних 

насипів, 

висота від 1 

м до 2,5 м, 

диаметром 

від 7 до 50 м 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

2 1903 Стоянка 

Волиця ІІ 

с. Волиця, східна 

частина села, на 

підвищеному 

пагорбі, територія 

крейдяного кар'єру 

фінальний 

палеоліт (14-10 

тис. років тому) 

2012 р., В. 

Ільчишин, А. 

Загородній 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  



3 1905 Поселення 

Голгоча І 

с. Голгоча, 

центральна частина 

села, лівий берег  

р. Коропець, 400 м 

на південь від моста 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.),  

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2012 р., М. 

Бігус, О. 

Покривайло 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

4 1297-Тр Поселення 

Завалів І 

с. Завалів, південно-

східні околиці села 

енеоліт (ІV – кін. 

ІІІ тис. до н.е.), 

VІІ – V ст. до 

н.е., 

давньоруська 

культура (Х – 

ХІІІ ст.) 

  близько 7 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

5 1584 Городище 

Завалів ІІ 

с. Завалів, східні 

околиці с. Завалів, 

урочище Монастир 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

1,5462 га, 

105 х 90 м, з 

охор.  зоною 

2,6620 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

6 1585 Поселення 

Завалів ІІІ 

с. Завалів, 700 м на 

північ від поселення 

Завалів ІІ, лівий 

берег р. Золота 

Липа 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

160 х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



7 1681 Поселення 

Завалів ІV 

с. Завалів, 

центральна частина 

села, правий берег 

р. Золота Липа 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

2008 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

8 1293-Тр Поселення 

Затурин І 

с. Затурин, північні 

околиці села 

енеоліт (ІV – кін. 

ІІІ тис. до н.е.) 

2003 р., 

М.Бігус, 

А.Буда 

приблизно 25 

га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

9 1587 Поселення 

Затурин ІІ 

с. Затурин, 200 м на 

захід від села, 

південні схили 

правого берега  

р. Золота Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

160 х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 1580 Поселення 

Лиса І  

с. Лиса, східні 

околиці села, 

правий берег  

р. Золота Липа 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

90  х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



11 1581 Поселення 

Лиса ІІ 

с. Лиса, південні 

околиці села, 

правий берег  

р. Золота Липа 

черняхівська 

культура (ІІІ – 

IV ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

140  х 60 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

12 1582 Поселення 

Лиса ІІІ 

с. Лиса, південно-

східні околиці села, 

лівий берег  

р. Золота Липа 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

110  х 60 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

13 1583 Поселення 

Лиса ІV 

с. Лиса, південно-

східні околиці села, 

200 м на південь від 

поселення Лиса ІІІ 

неоліт (VII – V 

тис. до н. е.);  

празька культура 

(V – VII ст.); 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

160  х 90 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

14 1893 Поселення 

Новосілка І 

с. Новосілка, 

північні околиці 

села, на мисі 

утвореному злиттям 

двох струмків 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р., 

А.Загородній

, 

Покривайло, 

С. 

Шпаковськи

й  

0,8 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  



15 1508 Поселення 

Пановичі І 

с. Пановичі, 2 км на 

схід від села, з лівої 

сторони від 

автодороги Завалів 

– Пановичі, на 

привершинній 

частині пагорба 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

2007 р., В. 

Ільчишин 

4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

16 1578 Поселення 

Рудники І 

с. Рудники, правий 

берег р. Золота 

Липа, 400 м від 

моста 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.); 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

90  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

17 1579 Поселення 

Рудники ІІ 

с. Рудники, 40 м на 

південь від 

поселення  

Рудники І, правий 

берег р. Золота 

Липа 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

130  х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

18 1294-Тр Поселення 

Середне І 

с. Середне, північні 

околиці села 

енеоліт (ІV – кін. 

ІІІ тис. до н.е.) 

2003 р., 

М.Бігус, 

А.Буда 

приблизно 3 

га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 



19 1295-Тр Поселення 

Середне ІІ 

с. Середне, 

північно-східні 

околиці села 

енеоліт (ІV – кін. 

ІІІ тис. до н.е.) 

2003 р., 

М.Бігус, 

А.Буда 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

20 1296-Тр Поселення 

Середне ІІІ 

с. Середне, східні 

крайні околиці села 

енеоліт (ІV – кін. 

ІІІ тис. до н.е.) 

2003 р., 

М.Бігус, 

А.Буда 

приблизно 1 

га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

21 1586 Поселення 

Середнє ІV 

с. Середнє, 

південно-східні 

околиці села, зліва 

від автодороги до  

с. Затурин, правий 

берег р. Золота 

Липа 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.);  

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

200  х 130 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



22 1691 Поселення 

Сільце ІІ 

с. Сільце, 1 км на 

південний схід від 

села, справа від 

автодороги Підгайці 

– Доброводи, І 

надзаплавна тераса 

лівого берега 

безіменного 

струмка 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

А.Чокан 

4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

23 1576 Городище 

Старий 

Литвинів І 

с. Старий Литвинів, 

1,5 км на північний 

захід від села, 

урочище Замчище 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

40  х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

24 1577 Поселення 

Старий 

Литвинів ІІ 

с. Старий Литвинів, 

200 м на південний 

схід від городища 

Старий Литвинів І, 

поблизу р. Сорок 

Потоків 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

2006 р., М. 

Філіпчук 

150  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

25 1736 Поселення 

Старий 

Литвинів ІІІ 

с. Старий Литвинів, 

західні околиці 

хутора, лівий берег 

потічка 

комарівська 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.),  

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин, О. 

Дерех 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



26 4357-Тр Поселення 

Старе Місто І 

с. Старе Місто, 

територія 

Підгаєцької 

насіннєвої станції 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2010 р., О. 

Дерех 

близько 0,5 

га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36,  

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

27 1507 Поселення 

Угринів І 

с. Угринів, 

південно-західні 

околиці села, 

привершинна 

частина пагорба 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.) 

2007 р., В. 

Ільчишин 

3,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Підгороднянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 885   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Чалдаєву Віктору 

Олексійовичу 

с. Великий 

Ходачків, 

біля сільської 

ради 

1944 р. 1980 р. Скульптор

– Козлик І. 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Скульптур 

– 0,7 м, 

постамент 

– 

2,3х0,6х0,4

5 м, площа 

- 0,0150 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

2 3313   Пам’ятний знак 

(хрест) воїну Івану 

Залєському та 

полеглим у Першій 

світовій війні 

с. Великий 

Ходачків, 

біля церкви 

1914-1918 

рр. 

07.05.19

15 р. 

    Висота 

хреста – 

1,8 м, 

постамент 

– 

0,5х0,7х0,5

5 м, 

цоколь – 

0,1х0,9х0,9

5 м, площа 

– 0,0001 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 



3 3200   Пам’ятний знак „60 

років депортації 

українців” 

с. Великий 

Ходачків, 

вул. 

Бордуляка, 

біля церкви 

1945-1947 

рр. 

21.09.20

07 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь 

лабрадори

т 

Пілон - 

1,85 м, 

постамент 

- 

0,5х1,95х2 

м, площа - 

0,0018 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

4 364   Будинок, у якому жив 

письменник Бордуляк 

Тимофій Гнатович 

с. Великий 

Ходачків, 

вул. 

Бордуляка, 

будинок 

культури 

1905-1936 

рр. 

Поч.. 

ХХ ст., 

меморіа

льна 

дока 

1988 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів, 

меморіаль

на дошка 

скульптор 

Невеселий 

М. 

Будинок 

цегла, 

шифер, 

меморіаль

на дошка 

граніт 

Будинок - 

5х16,4х10,

5 м, 

меморіаль

на дошка - 

0,8х0,6 м, 

площа - 

0,0200 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 360   Могила письменника 

Бордуляка Тимофія 

Гнатовича 

с. Великий 

Ходачків, 

західна 

частина 

старого 

кладовища, N 

49° 29.7800' E 

25° 26.8495' 

1936 р. 1936 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь 

пісковик, 

бетон, 

літери 

бронза 

Пілон – 

1,65х1 м, 

надгробок 

- 1х3,7х3,9 

м, площа - 

0,0015 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 1547   Братська могила 

жертв нацистського 

тоталітарного режиму 

с. Великий 

Ходачків, 

центр, біля 

костелу та 

сільської ради 

1944 р. 1945 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт, 

метал 

Плита - 

0,5х1,8х0,7 

м, площа - 

0,0040 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 696   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Довжанка, 

центр, біля 

школи 

1941-1945 

рр. 

1972 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 0,9 м, 

0,0150 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

8 583 8 Братські могили воїнів 

Радянської армії, 

могила Героя 

Радянського Союзу 

Чалдаєва В. А. 

с. Почапинці, 

між церквою і 

дитсадком, 

біля дороги 

1944 р. 1953 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 1,8 м, 

постамент

у – 2 м, 

площа – 

0,0400 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Підгороднянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1519   Пам’ятник священику, 

письменику, 

перекладачу 

Бордуляку Тимофію 

Гнатовичу 

с. Великий 

Ходачків, 

вул. 

Бордуляка, 

біля будинку 

культури 

1863-1936 

рр. 

1991 р. Скульптор 

– 

Вільгушин

ський Р., 

архітектор 

- 

Гаврилюк 

Б. 

Карбована 

мідь, 

камінь 

пісковик 

Скульптур

а - 1,2 м, 

постамент 

- 

2х0,45х0,6 

м, цоколь - 

0,35х3,3х2,

5м, площа 

- 0,0032 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Підгороднянська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 2066 Церква Покрови Пресвятої 

Богородиці 

с. Великий 

Ходачків,  

вул. Сонячна, 14 

1886 р. місцевого 

значення 

рішення виконавчого комітет 

Тернопільської обласної ради 

народних депутатів від 18.11.1994 р. 

№83 

2. 1921 Успенська церква с. Домаморич 1905 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Підгороднянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2819 Поселення 

Довжанка І  

с. Довжанка, на 

захід від села, на 

мисі, утвореному 

двома струмками  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1999 р., Б. 

Строцень;  

І. Герета, 

1969.- С. 328-

329 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 1950 Поселення 

Довжанка ІІ 

с. Довжанка, правий 

берег р. Довжанка 

біля дамби, 1,4 км 

на захід від 

північної околиці 

села 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.), 

бронзовий,-

ранньозалізний 

часи (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

3 1825 Поселення 

Довжанка ІІІ 

с. Довжанка, 

центральна частина 

села, лівий берег  

р. Довжанка 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

О. Ратич, 

обстежили у 

2011 році О. 

Дерех та А. 

Чокан 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  



4 2066 Поселення 

Довжанка ІV 

c. Довжанка, 

пвнічно-західні 

околиці села на 

високому лівому 

березі річки біля 

крайніх хат 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

2015 р. 

Строцень 

Б.С., 

Ягодинська 

М.О., 

Грабовий 

С.Т 

0,20 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

5 1303 Поселення 

Домаморич І 

с. Домаморич, 5 км 

на північний захід 

від села, урочище 

Клячиха, на 

північному схилі 

мису, утвореного 

вигином правого 

берега р. Висушка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

1,5 га 

(300х50) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

6 1951 Поселення 

Домаморич ІІ 

с. Домаморич,  

1,4 км на північ від 

колгоспного двору 

та 900 м на північ 

від села 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.), 

бронзовий - 

ранньозалізний 

часи (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  



7 4380-Тр Поселення 

Драганівка І 

с. Драганівка, 

центральна частина 

села, пологі схили 

лівого берега  

р. Руда 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст) 

2010 р., 

В.Черкас 

близько 0,2 

га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51  

8 1830 Поселення 

Драганівка ІІ 

с. Драганівка, 

південно-східні 

околиці села, пологі 

схили лівого берега 

р. Руда 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., В. 

Ільчишин, О. 

Дерех 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

9 1874 Поселення 

Драганівка ІІІ 

с. Драганівка, східні 

околиці села на 

підвищеному лівому 

березі річки, біля 

лісу 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р. 

В.Ільчишин, 

В.Моздір 

0,20 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  

10 2051  Курган 

Підгороднє І 

с. Підгороднє, 

західна частина 

села, на рівнниному 

плато біля лісу, 

північніше шоссе 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2015 р. 

Ільчишин 

В.В. 

0,10 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  



11 1473 Ґрунтовий 

могильник 

Почапинці І 

с. Почапинці, 

кладовище біля 

дороги Тернопіль – 

Бережани 

вельбарська 

культура (І – ІІІ 

ст.) 

2006 р., 

Б.Строцень,  

С.Грабовий  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

12 1531 Поселення 

Почапинці ІІ 

с. Почапинці, 

західна частина 

села, І та ІІ 

надзаплавні тераси 

південно-східного 

схилу мису, 

утвореного лівим 

берегом ставу та 

правим берегом  

р. Руда 

культура ноа 

(ХІІІ – Х ст. до 

н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., В. 

Ільчишин 

4 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

13 1952 Поселення 

Почапинці ІІІ 

с. Почапинці, 1,6 км 

на південний захід 

від села, на 

пологому південно-

східному та 

східному схилах 

мисоподібного 

пагорба, у витоках 

струмка 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст), 

пізнє 

середньовіччя 

(XV-XVII ст.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1639   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

м. Почаїв 1941-1945 

рр. 

1985 р.        Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

2 414   Будинок, у якому 

зупинявся поет, 

письменник, 

художник Шевченко 

Тарас Григорович 

м. Почаїв 1846 р. Буд. – 

ХІХ ст., 

меморіа

льна 

дошка – 

1964 р. 

Мем. 

дошки - 

Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Буд. 

Двоповерх

овий, 

кам’яний, 

бляха, 

меморіаль

на дошка – 

мармурова 

крихта 

Будинок: 

висота – 

10 м, 

довжина – 

30 м, 

ширина – 

13,5 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,6х0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 413   Будинок, у якому 

народився і жив 

художник 

Хворостецький І.  

м. Почаїв, 

50.013141, 

25.503913 

1888-1958 

р. 

1968 р. Будинок 

власного 

будівництв

а 

Будинок 

одноповер

ховий, 

дерев’яно-

глиняний, 

дах 

черепични

й, 

меморіаль

на дошка - 

мармур 

Будинок: 

висота – 6 

м, ширина 

– 7 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,6х0,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 412 5 Братські могили воїнів 

Радянської армії 

м. Почаїв, 

військове 

кладовище, 

вул. Липова 

1944 р. 1953 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

3,5 м, 

площа - 

0,0680 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 1606   Братська могила 

євреїв – жертв 

Голокосту 

м. Почаїв, 

вул. Липова, 

старе 

кладовище 

1942 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 411   Могила українського 

художника 

Хворостець кого І. 

м. Почаїв, 

кладовище, 

50.005722, 

25.517431 

1888-1958 

рр. 

1958 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

мармур 

Висота 

пам’ятник

а – 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 1108   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Будки 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Соколов 

Б. 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

8 407   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії, пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лідихів 1941-1945 

рр. 

1970 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 1115   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лосятин 1941-1945 

рр. 

1985 р.       Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

10 1621   Братська могила 

польських льотчиків 

с. Лосятин, 

кладовище 

1939 р.       Площа – 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



11 1627   Пам’ятний знак на 

місці загибелі 12 

українських 

повстанців, вихідців із 

Львівщини 

с. Ридомиль 23 квітня 

1944 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

12 1111   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ридомиль 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Соколов 

Б. 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

13 1629   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Старий 

Почаїв, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

14 1109   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Старий 

Тараж 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Соколов 

Б. 

(Кременец

ь) 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 428   Пам’ятник 

державному і 

військовому діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану 

м. Почаїв, 

вул. 

Кременецька 

1595-1657 

рр. 

1954 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 2 м, 

постамент

а –2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 3203   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Почаїв, 

парк напроти 

Лаври 

1814-1861 

рр. 

1995 р. Скульптор 

– 

Невеселий 

М. 

Бетон   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Почаївська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 2070 Комплекс споруд Свято-

Духівського Скиту Свято-

Успенської Лаври 

м. Почаїв ХVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

06.10.1994 р. № 44 

2. 1593 Всіхсвятська церква (мур.) м. Почаїв  

на цвинтарі 

1773 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

3. 672/0 Почаївська лавра (мур.): м. Почаїв 

пл. Возз’єднання 

ХVІ- 

ХІХ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

4. 672/1 Успенський собор (мур.) м. Почаїв  

пл. Возз’єднання 

1783 р. національного 

значення 

наказ Держбуду України від 02 

червня 1999 р. № 128 

5. 672/2 Троїцький собор (мур.) м. Почаїв  

пл. Возз’єднання 

1912 р. національного 

значення 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001 р. № 

1769 

6. 672/3 Монастирські келії (мур.) м. Почаїв  

пл. Возз’єднання 

1771- 

1780 рр. 

національного 

значення 

(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 вересня 

2016 р. № 626) 

7. 672/4 Архієрейський будинок 

(мур.) 

м. Почаїв  

пл. Возз’єднання 

1825 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

8. 672/5 Дзвіниця (мур.) м. Почаїв  

пл. Возз’єднання 

1861 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

9. 672/6 Надбрамний корпус (мур.) м. Почаїв  

пл. Возз’єднання 

1835 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

10. 1615 Церква Різдва Богородиці 

(дер.) 

с. Борщівка 1894 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

11. 673 Покровська церква (мур.) с. Старий Почаїв 1643 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2052 Поселення 

Борщівка І 

с. Борщівка, східна 

частина села, на 

правому березі  

р. Іква. 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ-IV 

ст н.е.) 

2015 р. 

Строцень 

М.Б. 

2,9193 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

2 1929 Поселення 

Будки І 

с. Будки, за 1 км на 

північний захід від 

села, 400 м на 

південь від ЛЕП  

750 кВ 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому, 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.),, 

бронзовий час 

(ІІІ – ІІ тис. до н. 

е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

3 1930 Поселення 

Будки ІІ 

с. Будки, 600 м на 

північний схід від 

хутора Лідихів,  

400 м на північний 

захід від с. Будки 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.), 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  



4 1931 Поселення 

Будки ІІІ 

с. Будки, 600 м на 

північний схід від 

хутора Лідихів,  

150 м на  захід від 

дороги на Підзамче 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.),  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

5 1512 Поселення 

Комарівка І 

с. Комарівка, 

центральна частина 

села, прибережна 

смуга лівого берега 

ставу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

С.Грабовий  

до 2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

6 4450-Тр Поселення 

Комарівка ІІ 

с. Комарівка, 2 км 

на південний захід 

від центру села, 

лівий борт балки 

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.) 

2002 р., Р. 

Двигайло 

1,2668 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325  



7 4451-Тр Поселення 

Комарівка ІІІ 

с. Комарівка, 2 км 

на південний захід 

від центру села,  

200 м на схід від 

поселення 

Комарівка ІІ 

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.) 

2002 р., Р. 

Двигайло 

2,2918 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325  

8 1996 Поселення 

Комарівка ІV 

с. Комарівка, 

північна частина 

села по лівому 

березі р. Іква, 

приблизно 1 км на 

вівніч від дороги в 

с. Кімната 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Строцень  

5,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од 

9 1287 Поселення 

двошарове 

Лідихів І 

с.Лідихів, 

центральна частина 

села, між сільрадою 

та школою, лівий 

берег струмка, що 

тече через село 

черепино-

лагодівська 

група скіфського 

часу ( ІІ пол. VІІ 

– V (можливо 

ІV) ст. до н. е.), 

давньоруська 

культура (Х ст.) 

2005 р., М. 

Бігус 

2,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



10 1932 Поселення  

Лідихів ІІ 

с. Лідихів, за 350 м 

на схід від села, за 

600 м на захід від 

дороги на Підзамче 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.),,  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

11 1933 Поселення  

Лідихів ІІІ 

с. Лідихів, за 150 м 

на схід від хутора 

Лідихів, за 500 м на 

на південний захід 

від с. Лідихів  

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.),,  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  

12 1934 Поселення  

Лідихів ІV 

с. Лідихів, за 500 м 

на південь від 

хутора Лідихів,  

800 м на південний 

схід від с. Лідихів 

енеоліт (IV – III 

тис. до н. е.),,  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2012 рік, 

РАС, м. 

Львів 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

05.03.2013  

№ 26-од  



13 4558-Тр Поселення 

Лосятин І 

с. Лосятин, 

центральна частина 

села на мисі 

утвореному 

вигином правого 

берега струмка, з 

правої сторони 

дороги на м. Почаїв 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.);  

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

В.Ільчишин 

0,5 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

14 4559-Тр Поселення 

Лосятин ІІ 

с. Лосятин, 

північно-західна 

частина села на 

підвищенному 

правому березі 

річки, із східної 

сторони току 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

В.Ільчишин 

2,0 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



15 4560-Тр Поселення 

Лосятин ІІІ 

с. Лосятин, 4,5 км 

на північний-захід 

від села на 

курганоподібному 

підвищенні із 

західної сторони 

хутора, що на північ 

від с. Раславка 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.) 

2013 р. 

М.Строцень, 

М.Бігус  

0,3 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

16 4561-Тр Поселення 

Лосятин ІV 

с. Лосятин, 

північно-східна 

частина села, 

високий лівий берег 

річки 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р. 

М.Строцень, 

М.Бігус  

2,5 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



17 2024 Поселення 

Лосятин V 

с. Лосятин, 

центральна частина 

села на 

підвищеному мисі із 

західної сторони 

нової церкви 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

  1,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од 

18 2523 Городище 

Почаїв І 

м. Почаїв (кол. 

Новий Тараж), 

урочище Десять 

валів 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 2524 Могильник  

Почаїв ІІІ 

м. Почаїв (кол. 

Новий Тараж), 

поруч із городищем 

в урочищі Десять 

валів 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



20 4453-Тр Поселення 

Старий Почаїв І 

с. Старий Почаїв, на 

північ від села в 

урочище Лісовики, 

на мисі, утвореному 

лівим берегом 

безіменного 

струмка та 

неглибокою балкою 

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.) 

2008 р., 

О.Дерех 

3,6101 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації  від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325  

21 1631 Крем’яна 

майстерня 

Старий Почаїв І 

м. Почаїв, північно-

західні околиці 

міста, між м. Почаїв 

і с. Старий Почаїв 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.) 

2008 р., 

А.Буда 

30 х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

22 2541 Поселення і 

городище 

Старий Тараж І 

с. Старий Тараж, 

урочище Коло 

церкви, на території 

села, лівий берег  

р. Ікви 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.) 

(поселення); 

давньоруський 

час (ХІ-ХІІІ 

ст.)(городище); 

1930-ті рр., 

О.Цинкаловс

ький, 1989 р., 

Прикарпатсь

ка 

археологічна 

експедиція 

НАН Росіі, 

2002 р. 

обстежено 

М.Ягодинськ

ою  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



23 2543 Могильник 

ґрунтовий 

Старий Тараж 

ІІ 

с. Старий Тараж, 

північно-східна 

частина села, з 

південного боку 

городища, лівий 

берег р. Ікви 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1989 р., 

Прикарпатсь

ка 

археологічна 

експедиція 

НАН Росіі 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 2544 Стоянка та 

поселення 

Старий Тараж 

ІІІ 

с. Старий Тараж, 

урочище Старий 

шлях, південно-

західна частина 

села, між дорогою 

Ст. Тараж – Почаїв і 

садибами 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) (стоянка); 

енеоліт  – 

ранньозалізний 

час (ІV-І тис. до 

н. е.) 

(поселення)  

2002 р., 

М.Ягодинськ

а  

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

25 2542 Поселення 

Старий Тараж 

ІV 

с. Старий Тараж, 

урочище Біля 

Спиридона, північна 

частина села, на 

вершині правого 

берега лівої притоки 

р. Ікви 

бронза - 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис. до 

н. е.) 

 2002 р., 

М.Ягодинськ

а 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

26 1883 Поселення 

Старий Тараж 

V 

с. Старий Тараж, 

північно-східні 

околиці села. На 

схід від церкви. 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р., 

А.Загородній

, М.Строцень 

0,10 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації  від 

26.06.2012 № 97  



27 2062 Поселення 

Старий Тараж 

VІ 

с. Старий Тараж, 

центральна частина 

села, на мисі 

утвореному правим 

бортом балки і 

лівим берегом  

р. Іква 

могилянська 

группа 

ранньозалізного 

віку (VІІІ-VІІ ст. 

до н.е.); 

2015 р. 

Строцень 

Б.С., 

Ягодинська 

М.О., 

Ільчишин 

В.В. 

0,20 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Саранчуківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3090   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Божиків, 

біля 

господарсько

го двору 

1848 1909 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Розміри: 

постамент-

0,8х0,8, 

висота-

1,25, 

хрест-

висота 

0,75, 

площа 3м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 928   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Божиків, 

біля сільської 

ради 

1941-1945 

рр. 

1983 р. Скульптор 

– Фліт М., 

архітектор 

– 

Пліховськ

ий (Львів) 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –2,45 м, 

площа – 

0,0300 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 



3 3096   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Вільховець, 

вул. Зелена, 

150 м від 

церкви 

1848 р. 1899 р. 

(?) 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Розміри: 

постамент-

0,7х0,7, 

висота-0,3, 

хрест-

висота 1,0, 

площа 5 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

4 1283   Пам’ятне місце 

загибелі Українського 

Січового Стрільця 

Мальованого Василя 

с. Вільховець, 

урочище 

“Підгора” 

1914-1918 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

земля 

Хрест – 2,4 

м; Площа 

– 0,0170 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 3097   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Волощина, 

роздоріжжя 

вулиць 

Дубенівська і 

Горішня 

1848 р. 1913  

р.(?) 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Розміри: 

постамент-

1,3х1,3, 

висота-0,6, 

хрест-

висота 2,0, 

площа 35 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



6 3103   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Квіткове 1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Розміри: 

постамент

у - 1х1,1, 

висота 0,6, 

висота 

хреста 1,3 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

7 3114   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Саранчуки, 

біля церкви 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Розміри: 

постамент 

0,7х0,7, 

висота,75, 

висота 

хреста 1, 

площа  27 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 1284   Могила жертв 

тоталітарного режиму 

с. Саранчуки, 

біля церкви 

1941 р. 1941 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

цегла 

Постамент 

– 0,55 м; 

Хрест – 3 

м; Площа 

– 0,0120 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



9 1285   Могила заступника 

голови проводу 

Організації 

Українських 

Націоналістів Івана 

Гавдиди 

с. Саранчуки, 

біля церкви 

2003 р. 2004 р. Скульптор 

– 

Пилип’як 

Д. 

Камінь, 

метал, 

мармур 

Постамент 

– 0,75 м; 

Хрест – 3,7 

м; Площа 

– 0,0530 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

10 1287   Ділянка могил воїнів 

Української 

Повстанської Армії на 

кладовищі (15 хрестів) 

с. Слов’ятин, 

біля 

дерев’яної 

церкви 

1944 р. 1944 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

земля 

Висота 

хрестів: 

1,5 м, 

площа: 

0,0119 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 3116   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. 

Тростянець, 

біля зупинки 

та 

центральної 

дороги 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Розміри: 

постамент 

1,2х1,2, 

висота 

0,45, 

висота 

хреста 

2,25, 

площа  

22,5 м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



12 3115   Пам’ятний знак 

(хрест) «За 

Тверезість» 

с. 

Тростянець, 

біля мосту 

через річку, 

при дорозі на 

кладовище 

  Відновл

ено 

1989 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Розміри: 

постамент 

1х1, 

висота 

1,35, 

висота 

хреста 0,8, 

площа  5 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

13 3117   Будинок, у якому жив 

письменник 

Лотоцький Л. 

с. 

Тростянець, 

біля церкви з 

правої 

сторони 

    Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

цегла площа  260 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

14 1288   Могила письменника 

Лева Лотоцького 

с. 

Тростянець, 

кладовище, 

зліва біля 

стежки на 

південь від 

церкви 

1850-1926 

рр. 

1926 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Хрест – 0,8 

м, 

постамент 

– 

1,55х1х1,2 

м Площа – 

0,0013 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



15 1804   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців, воїнів 

Української Галицької 

Армії (приблизно 10 

чол.) 

с. Шумляни, 

кладовище 

1919 р. 1919 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево Хрест – 

3м, насип 

– 0,7х3х3 

м, площа 

0,0010 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

16 833-Тр   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії, пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шумляни, 

роздоріжжя 

біля 

торгового 

центру 

1944 р. 1979 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Білий 

цемент, 

мармурова 

крихта 

Стела – 4 

м, 

скульптура 

– 3 м, 

постамент 

–2,35х2х6 

м, площа – 

0,0028 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224 

17 1181   Пам’ятне місце бою 

Червоних козаків з 

білополяками 

с. Шумляни, 

ур. Боковська 

Гора, 

N49º16.038, 

Е24º53.473 

1920 р. 1987 р. Скульптор 

– Рудий Б. 

з/бетон Стели (5) – 

1,8х6,0 м, 

площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Саранчуківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 2993   Скульптура св. 

Миколая 

с. Божиків, 

між церквою і 

сільрадою, 

подвір’я 

О.М.Осадца 

– 1934 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

– 1х1 м, 

висота 1,6 

м, 

скульптура 

висота 

1,25 м 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 2994   Скульптурна 

композиція  Матері 

Божої з Ісусом  на 

руках 

с. Вільховець, 

з лівої 

сторонни від 

центральної 

дороги 

- 1848 р. 

1899 р. 

(?) 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Постамент 

– 0,7х0,8 

м, висота 

2,2 м, 

площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 1298   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу Г. 

с. 

Тростянець, 

біля школи 

1814-1861 

рр. 

1991 р. Скульптор 

– Терех Р. 

Погруддя 

– 

карбована 

мідь, 

постамент 

– цегла, 

бетон, 

камінь 

Погруддя 

– 1,0 м, 

постамент 

– 

2,3х1,9х1,9

5 м, площа 

– 0,0105 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 1299   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Шумляни, 

біля 

бібліотеки 

1814-1861 

рр. 

1990-ті 

рр. 

  Мідь 

карбована, 

бетон 

Скульптур

а – 1,5 м, 

постамент 

– 

2,3х1,35х1,

35 м, 

цоколь – 

0,5х3,2х3,2 

м, площа – 

0,0224 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Саранчуківська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 363 Церква св. Миколая (мур.) с. Божиків 1870 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

2. 370 Церква Різдва Іоанна (мур.) с. Вільховець 1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

3. 364 Церква св. Параскеви (мур.) с. Волощина 1824 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

4. 365 Церква св. Марії (мур.) с. Квіткове 1905 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

5. 369 Церква Покрови Пречистої 

Богородиці (мур.) 

с. Котів 1927 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

6. 357 Церква св. великомученика 

Димитрія  

с. Литятин 1907 р. місцевого 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

7. 358 Церква св. Миколая (мур.) с. Мечищів 1928 р. місцевого 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

8. 359 Церква св. Петра і Павла 

(мур.) 

с. Надорожнів початок  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

9. 368 Церква Введення в храм 

Пресвятої Діви Марії (мур.) 

с. Рибники 1884 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 



10.   Церква Перенесення мощей 

св. Миколая (дер.) 

с. Слов'ятин 1714 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

11. 373 Церква св. Михаїла (мур.) с. Тростянець 1888 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

12. 1561/1 Церква св. Бориса і Гліба 

(дер.) 

с. Шумляни 1711- 

1772 рр. 

національного 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

13. 1561/2 Дзвіниця церкви св. Бориса і 

Гліба (дер.) 

с. Шумляни 1782 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р.  

№ 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Саранчуківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1918 Поселення 

Базниківка І 

с. Базниківка, 

північно-східні 

околиці села, 2 км 

на північний схід 

від села 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

1996 р., Б. 

Строцень 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 1735 Поселення 

Божиків І 

с. Божиків, 3 км на 

південний схід від 

села, зліва від 

автодороги в  

с. Шумляни 

висоцька 

культура (XI – 

VI ст. до н. е.);  

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин, О. 

Дерех 

1,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

3 1682 Городище 

Вільховець І 

с. Вільховець,  

2,5 км на північний 

схід від околиць 

села, урочище 

„Замчище” 

райковецька 

культура (VII – 

X ст.) 

2008 р., 

О.Дерех, 

С.Грабовий, 

А.Чокан 

діаметр – 100 

м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



4 4348-Тр Поселення 

Літятин І 

с. Літятин, південні 

околиці села 

VІІ – V ст. до 

н.е. 

2010 р., А. 

Чокан, А. 

Загородній 

1 га Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 

5 1291-Тр Поселення 

Саранчуки І 

с. Базниківка, 

урочище Довжок, 

0,5 км на північний 

схід від села, правий 

берег невеликого 

струмка 

Пізня бронза - 

ранній залізний 

вік (І тис. до 

н.е.) 

1996 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

голови 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.05.1997  

№ 209 

6 1930 Поселення 

Саранчуки ІІ 

хутір Соколиця,  

урочище Добрівка, 

4 км на схід від 

села, на правому 

березі ставка 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.)   

1996 р., Б. 

Строцень 

2,450 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

голови 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.05.1997  

№ 209 

7 1574 Городище 

Тростянець І 

с. Тростянець,  

2,5 км на південний 

захід від села, 

урочище Замчище 

райковецька 

культура (VII – 

X ст.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

діаметр – 120 

м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



8 1575 Поселення 

Тростянець ІІ 

с. Тростянець, 1 км 

на північний захід 

від поселення 

Тростянець І 

райковецька 

культура (VII – 

X ст.) 

2006 р., 

М.Філіпчук 

160 х 60 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

9 1298-Тр Поселення 

Шумляни І 

с. Шумляни, 

південні околиці 

села, урочище Гора 

висока 

(ІV – ІІ ст. до 

н.е.) 

1990 р., 

М.Левчук, 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а 

близько 0,5 

га 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 03.02.2010  

№ 58/0/16-10 (у 

редакції від 

16.06.2011  

№ 453/0/16-11) 



10 1299-Тр Поселення 

Шумляни  ІІ 

с. Шумляни, східні 

околиці села, 

урочище За фігурою 

(ІV – ІІ ст. до 

н.е.) 

1990 р., 

М.Левчук, 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а 

близько 0,5 

га 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 03.02.2010  

№ 58/0/16-10 (у 

редакції від 

16.06.2011  

№ 453/0/16-11) 

11 1643 Поселення 

Шумляни ІІІ 

с. Шумляни, 1,2 км 

на схід від села, 

мис, утворений 

двома балками, які 

сходяться у його 

південній частині 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

А.Буда 

150 х 150 

м(2,25 га) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



12 1644 Поселення 

Шумляни ІV  

с. Шумляни, 1,5 км 

на південний схід 

від села, мис 

утворений на сході 

та південному 

заході двома 

балками 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XVI – 

XII ст. до н. е.); 

райковецька 

культура (VII – 

X ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

А.Буда 

150  х 170 

м(2,55 га) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Скала-Подільської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 83   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бурдяківці, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон Висота: 

скульптур

и – 2,6 м, 

постамент

у – 2 м, 

площа – 

0,01 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 112   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Залуччя 1941-1945 

рр. 

1968 р. Скульптор 

– Новиков 

М. 

(Чернівці) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 3310   Пам’ятний знак 

«Борцям за волю 

України» 

с. Залуччя, 

перед селом 

зліва. GPS 

(WGS84): N 

48º44.566, Е 

26º13.563 

1914-1920 

рр. 

1925 р. Ініціатор 

споруджен

ня – Гнат 

Козак 

(старший 

сержант 

УГА) 

Метал, 

камінь, 

земля 

Насип – 

2,5 м,  

хрест – 2,5 

м, 

постамент 

– 1,2 х 1 х 

1 м, площа 

– 0,0462 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 

4 1112   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Іванків, 

центр, 

роздоріжжя 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон Площа – 

0,03 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

5 522   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лосяч 1941-1945 

рр. 

1968 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,7 м, 

постамент

у – 0,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 212   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нивра 1941-1945 

рр. 

1986 р. Робота 

Чернівецьк

их 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 216   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Турильче 1941-1945 

рр. 

1974 р. Скульптор 

– Подунін 

В. (Львів) 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 0,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

8 92   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

смт Скала-

Подільська 

1944 р. 1957 р. Робота 

Львівських 

художньо-

виробничи

х 

майстерен

ь 

Бетон, 

камінь 

Висота: 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 0,9 м, 

площа - 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Скала-Подільської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 103   Пам’ятний знак 

(хрест) до 50-річчя 

смерті поета, 

письменника, 

художника Шевченка 

Тараса Григоровича 

с. Бурдяківці 1814-1861 

рр. 

1911 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота – 3 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 104   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Бурдяківці 1814-1861 

рр. 

1964 р. Скульптор 

– 

Одрехівськ

ий В. 

(Львів) 

Мармуров

а крихта, 

камінь 

Скульптур

а – 2,5 м, 

постамент 

– 1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1312   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Лосяч 1814-1861 

рр. 

1991 р. Скульптор 

– Мердак 

І. 

Мармуров

а крихта, 

цемент 

  Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 116   Пам’ятник 

державному і 

військовому діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану 

смт Скала-

Подільська 

1595-1657 

рр. 

1954 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 2 м, 

постамент 

– 1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Скала-Подільська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  

 

Датування 

(відповідно до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно 

до якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 378 Костел Народження 

Пресвятої  Богородиці 

(мур.) 

с. Бурдяківці 1870 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

2. 410 Церква cв. Дмитрія с. Вербівка ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

3. 432 Церква cв. Симеона (дер.) с. Дубівка 1909 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

4. 407 Церква cв. Михаїла с. Залуччя 1709 р.  

(1861 р.) 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

5. 391 Костел Святого Антонія 

Падуанського (мур.) 

с. Лосяч 1906 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

6. 396 Костел (мур.) с. Нівра 1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

7. 406 Церква Архістратига 

Михаїла (мур.) 

с. Нірва 1871 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

8. 411 Церква cв. Антонія с. Підпилип’я 1895 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

9. 394 Костел Апостолів Петра І 

Павла (мур.) 

с. Турильче 1871 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

10. 645/0 Замок (руїни) (мур.): смт Скала Подільська 1518 р.- 

XVIII ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР 

від 24.08.1963 р. № 970 

11. 645/1 Замковий палац (мур.) смт Скала Подільська середина  

ХVІІІ ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР 

від 24.08.1963 р. № 970 

12. 645/2 Порохова башта (мур.) смт Скала Подільська ХVІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР 

від 24.08.1963 р. № 970 

13. 2129 Парк смт Скала Подільська ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

14. 438 Оранжерея (зміш.) смт Скала Подільська кінець ХІХ ст. місцевого рішення Тернопільського ОВК 



значення від 31.03.1992 р. № 30 

15. 436 Будинок челяді (мур.) смт Скала Подільська кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

16. 444 Каплиця (мур.) смт Скала Подільська 

(на цвинтарі) 

кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

17. 437 Вхідний павільйон (мур.) смт Скала Подільська 

вул. Грушевського 

кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

18. 434/1 Костел Успіння Пресвятої 

Богородиці (мур.) 

смт Скала Подільська  

вул. Грушевського, 7 

1719 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

19. 434/2 Оборонний мур костелу 

(мур.) 

смт Скала Подільська,  

вул. Грушевського, 7 

XVI- XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

20. 435 Палац (мур.)  смт Скала Подільська  

вул. Грушевського, 7 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

21. 441 Польський народний дім 

(мур.) 

смт Скала Подільська  

вул. Крушельницької 

1913 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

22. 443 Каплиця (мур.) смт Скала Подільська  

вул. Крушельницької 

кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

23. 442 Синагога (мур.) смт Скала Подільська  

вул. Міцкевича 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

24. 439 Житловий будинок (мур.) смт Скала Подільська  

вул. С. Стрільців, 11 

кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

25. 440 Житловий будинок (мур.) смт Скала Подільська  

вул. С. Стрільців,15 

XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

26. 433 Церква cв. Миколая (мур.) смт Скала Подільська,  

вул. Грушевського 

1882 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Скала-Подільської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1935 Поселення 

Бережанка І 

с. Бережанка,  

урочище Мале 

Поле, на правому 

березі р. Збруч 

поблизу ГЕС 

трипільська 

культура  

(ІV- кінець ІІІ 

тис. до н. е.); 

черняхівська 

культура ІІ-V с. 

1972 р., 

І.Шарафунді

нова 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

2 1731 Курган 

Бурдяківці І 

с. Бурдяківці, 2 км 

на південний схід 

від села, північніше 

кам'яного кар'єру 

культура 

невизначена 

2009 р., О. 

Дерех, А. 

Загородній 

висота – 1 м, 

діаметр – 8 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 року 

№ 16  

3 1913 Поселення 

Бурдяківці ІІ 

с. Бурдяківці, 2 км 

на південь від села, 

на підвищеному 

мисі утвореному 

вигином лівого 

берега струмка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2012 р., 

В.Ільчишин, 

М.Бігус 

1,89 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.05.2015  

№ 61-од 



4 4458-Тр Поселення 

Гуштин І 

с. Гуштин, 

південно-західні 

околиці села, з лівої 

сторони дороги  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2013 р. 

А.Загородній

, М.Строцень 

приблизно 

40,0 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

Департаменту  

культури, релігії 

та 

національностей 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

5 1981 Поселення 

Гуштинка І 

с. Гуштинка, 

урочище “Грабина”, 

на правому березі 

потічка, правої 

притоки р. Самець 

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.); – 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

Кріль, 

місцевий 

вчитель 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

6 1982 Поселення 

Гуштинка ІІ 

с. Гуштинка, 

урочище 

“Підгородище/Біля 

грушки” на правому 

березі р.Збруч, 

недалеко від села, 

на мисоподібному 

виступі, 

обмеженому ярами 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1990 р., О. 

Гаврилюк, З. 

Жолінський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



7 1988 Поселення 

Збриж І 

с. Збриж, південно-

східні околиці села, 

на високому мисі 

правого берега 

Збруча і правого 

берега безіменного 

струмка 

трипільська 

культура  

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н.е.) 

1940-і роки, 

П. 

Борисковськ

ий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 

8 1997 Поселення 

Іванків І 

с. Іванків, північно-

західні околиці 

села, біля витоків 

струмка (лівий 

берег) на 

невеликому 

пологому мисі 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2000-2001 р., 

М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

9 1998 Поселення 

Іванків ІІ 

с. Іванків, північно-

західні околиці 

села, біля хутора, на 

пологому лівому 

схилі балки 

західноподільськ

а група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

2000-2001 р., 

М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 1996 Поселення 

Іванків ІІІ 

с. Іванків, урочище 

Грабина 

трипільська 

культура  

(ІV-кінець ІІІ 

тис. до н.е.) 

1930-ті роки, 

1972 - 

І.Івасечко 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162 



11 1329 Курган Іванків 

ІV  

с. Іванків, урочище 

“Грабина”, 3 км на 

південь від села, з 

лівої сторони від 

дороги на 

с.Турильче на плато 

під правим берегом 

р. Збруч 

Недатовано 1979 р., Ю. 

Малєєв 

Діаметр 30 м, 

висота 1 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

12 2046 Поселення 

Трійця І 

с Трійця, східна 

частина села, 

правий берег  

р. Збруч на 

невисокому мисі 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1989 р., О. 

Гаврилюк 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 1633 Поселення 

Турильче ІІ 

с. Турильче, 500 м 

на південний-захід 

від села, лівий берег 

ставу, на 1-2 

надзаплавних 

терасах, південно-

східного схилу мису 

черняхівська 

культура 

2008 р., 

О.Дудар 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Скалатської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 3210   Пам’ятний знак на 

честь скасування 

панщини (із 

зображенням 

скорботного Ісуса) 

м. Скалат, 

вул. 

Грушевського

, біля УГКЦ 

Св. 

Преображенн

я 

1848 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Обеліск – 

4 м, площа 

– 0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 3209   Могила Ляєра Алоїза 

– отамана Української 

Галицької Армії 

м. Скалат, 

вул. 

Грушевського

, центр, біля 

УГКЦ Св. 

Преображенн

я 

1919 р. 1919 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент 

камінь, 

хрест 

бетон 

Надгробок 

– 2 м, 

площа – 

0,0010 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



3 1760   Пам’ятний знак на 

місці єврейського 

кладовища та жертвам 

голокосту (нині 

стадіон) 

м. Скалат, 

вул. Курбаса, 

біля стадіону 

до 1944 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал, 

кована 

огорожа 

Обеліск – 

6х3х3 м, 

площа – 

0,0176 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 504 20 Братські могили воїнів 

Радянської армії 

м. Скалат, 

проспект 

Шевченка, 

напроти 

школи 

1944 р. 1947 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,5 м, 

плити -

1,3х0,8 м, 

площа - 

0,1600 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 1759   Меморіал воїнів 

Української 

Повстанської Армії: 

пам'ятний знак (хрест, 

таблиці) на честь 50-

річчя УПА, місце 

поховання (приблизно 

40 чол.) 

м. Скалат, ур. 

"Корпус", 

колишній 

цегельний 

завод, 2-й км 

дороги 

Скалат-

Городниця. N 

49° 25.282' E 

26° 0.254' 

40–50 роки 

ХХ ст. 

1992 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

метал, 

камінь, 

бетон, 

плитка 

Хрест – 6 

м, площа – 

0,0500 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



6 3207   Могила Стороженка 

Сергія – поручника 

Українських Січових 

Стрільців 

с Колодіїївка, 

вул. Кружляк, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

1918 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал Хрест – 3,5 

м, площа – 

0,0003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

7 756   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Городниця, 

вул. Дружба 

1941-1945 

рр. 

1960 р. Скульптор 

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь, 

граніт 

Висота 

скульптур

и – 8 м, 

постамент

у –0,95 м, 

площа – 

0,2650 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 688   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Зарубинці, 

вул. 

Незалежності 

1941-1945 

рр. 

1968 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –3,2 м, 

площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 1736   Хрест з костелу у 

Тернополі, 

зруйнованого 

більшовиками 

с. Колодіївка, 

біля входу на 

кладовище, 

ліваруч 

дороги на с. 

Жеребки 

1954 р.     Лиття, 

чавун, 

бетон, 

огорожа 

сітка, 

каркас 

Висота – 4 

м, площа – 

0,0010 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



10 758   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Колодіївка, 

вул. Задвір-

Верхня, біля 

костелу 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 3,5 м, 

площа – 

0,0182 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

11 491   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Криве 1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

5,25 м, 

постамент

у – 1,6 м, 

площа – 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 3208   Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

(?) 

с. Магдалівка, 

біля церкви 

св. Луки 

  ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Постамент 

- 2,2х2х2 

м, Хрест - 

0,8 м, 

площа - 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

13 493   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Магдалівка, 

вул. 

Грушевського 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Скульптор 

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

площа - 

0,0130 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



14 1743   Пам’ятне місце 

загибелі партизан-

ковпаківців 

с. Новосілка, 

3,5 км на 

північ від 

західної 

околиці, ур. 

"Малинник", 

ліс, квартал 

29. 49.474269, 

26.024601 

1941–1945 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон, 

цегла 

Пам'ятний 

знак - 3,5 

м, площа - 

0,0200 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

15 498   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Новосілка, 

вул. 

Шевченка, 

центр, біля 

школи 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

4 м, площа 

– 0,0120 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 1742   Братська могила 

євреїв – жертв 

німецьких фашистів 

(приблизно 550 чол.) 

с. Новосілка, 

ур. "Біля 

Хімії", 700 м 

на південь від 

південних 

околиць. 

N49º26.087, 

Е26º0.159 

1941–1945 

рр. 

1993 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

граніт, 

бруківка 

Пам'ятний 

знак - 

2х2х2 м, 

площа - 

0,1900 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

17 499   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Остап’є, 

вул. Горби, 

центр, біля 

костелу 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

4 м, 

постамент

у – 2,8 м, 

стела – 

1,5х2,3 м, 

площа - 

0,0032 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



18 1744   Памятний знак (насип 

курганного типу) 

воїнам Української 

Повстанської Армії 

с. Остап’є, 

вул. За 

Церква 

40–50 роки 

ХХ ст. 

90 роки 

ХХ ст. 

  Земля, 

бетон, 

камінь 

Площа - 

0,1250 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

19 501   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Поділля, 

центр, біля 

церкви 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску –

6,25 м, 

постамент

у – 1,7 м, 

площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

20 502   Братська могила 

радянських партизан 

с. 

Полупанівка, 

кладовище 

1944 р. 1968 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

базальт 

Плита – 

1х2 м, 

площа - 

0,0012 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

21 762   Будинок, у якому жив 

актор і режисер Лесь 

Курбас 

с. Старий 

Скалат, вул. 

Л.Курбаса 

2-га Пол. 

ХІХ ст. 

1902-

1911 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла, 

металевий 

лист 

12х10х3,3 

м, площа – 

0,3400 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



22 1768   Могила актора 

Степана Курбаса 

(Яновича) і священика 

Пилипа Курбаса 

(батько і дід Леся 

Курбаса)  

с. Старий 

Скалат, вул. 

Л.Курбаса, 

біля церкви, в 

куті 

1914 р., 

1908 р. 

1914 р., 

1908 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Могила – 

2х2,5х1,5 

м, площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

23 508   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Старий 

Скалат, вул. 

Шевченка, 

біля школи 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

4,5 м, 

постамент

у – 1,2 м, 

площа – 

0,0018 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

24 1749   Пам'ятний знак (насип 

курганного типу) 

воїнам Української 

Повстанської Армії 

с. Старий 

Скалат, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

25 691   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої Світової війни 

с. Хоптянка, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

площа – 

0,0025 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Скалатської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 525   Пам’ятник 

державному і 

військовому діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану 

м. Скалат, 

вул. 

Тернопільськ

а 

1595-1657 

рр. 

1956 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь, 

карбована 

мідь 

Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 2,7 м, 

площа - 

0,0260 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Скалатська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1. 67 Замок (мур.) м. Скалат 1630 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

2. 1688 Преображенська церква(мур.) м. Скалат 

вул. Грушевського 

1872 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

3. 1703 Житловий будинок (мур.) м. Скалат 

вул. Грушевського, 21 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

4. 1699 Житловий будинок (мур.) м. Скалат 

вул. Грушевського, 3 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

5. 1700 Житловий будинок (мур.) м. Скалат 

вул. Грушевського, 4 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

6. 1701 Житловий будинок (мур.) м. Скалат 

вул. Грушевського, 5 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

7. 1702 Житловий будинок (мур.) м. Скалат 

вул. Грушевського, 7 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

8. 1704 Середня школа (мур.) м. Скалат,  

вул. Л. Курбаса, 19 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

9. 1705 Житловий будинок (мур.) м. Скалат,  

вул. Л. Курбаса, 34 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

10. 1674 Церква св. Дмитрія (дер.) с. Колодіївка 1904 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

11. 1677 Церква св. Луки (мур.) с. Магдаліївка 1946 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

12. 1259 Костел та дзвіниця с. Новосілка кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

13. 1260 Церква введення в храм 

Пресвятої Діви Марії 

с. Новосілка 1903 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

14. 1261 Дзвіниця церкви введення в 

храм Пресвятої Діви Марії 

с. Новосілка 1903 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 



15. 1262 Охоронка (будинок 

колишнього інтернату) 

с. Новосілка початок  

ХХст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

16. 1264 Церква Різдва Пресвятої 

Богородиці(дер.) 

с. Новосілка 1723 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

17. 1265 Дзвіниця церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці(дер.) 

с. Новосілка початок  

ХІХст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

18. 1721 Церква Божої Матері(дер.) с. Новосілка 1686 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

18. 1723 Церква св.Миколая(мур.) с. Новосілка 1886 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

20. 1690 Церква св. Косми і 

Дем’яна(мур.) 

с. Старий Скалат 1673 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Скалатської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2701 Поселення 

Городниця І 

с. Городниця, лівий 

берег ставка, на 

північний схід від 

села 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1993 р., В. 

Катрусяк, 

обстеженння 

в 2019 р. 

В.Катрусяко

м, 

М.Ягодинськ

ою, 

С.Грабовим, 

В.Салуком 

500х150 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 1730 Поселення 

Городниця ІІ 

с. Городниця, 

північно-східні 

околиці села, 

південні схили  

р. Сновида 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.),  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ – І тис. до 

н. е.) 

2009 р., В. 

Катрусяк, 

обстеженння 

в 2019 р. 

В.Катрусяко

м, 

М.Ягодинськ

ою, 

С.Грабовим, 

В.Салуком 

5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



3 1764 Поселення 

Городниця ІІІ 

с. Городниця, східні 

околиці села, на 

схилах невеликої 

балки, урочище 

«Біля Музикової 

скали» 

черняхівська 

культура (ІІ – ІV 

ст.) 

2009 р., В. 

Катрусяк, 

обстеженння 

в 2019 р. 

В.Катрусяко

м, 

М.Ягодинськ

ою, 

С.Грабовим, 

В.Салуком 

5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації  від 

24.03.2011 № 36 

4 2706 Поселення 

Колодіївка І 

с. Колодіївка, 

урочище “Стара 

Колодіївка”, по 

обидва береги 

струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2000 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2707 Поселення 

Колодіївка ІІ 

с. Колодіївка, 

урочище “За 

Бацівськими 

городами”, лівий 

берег потічка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2000 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



6 1263 Поселення 

Остап’є І 

с. Остап'є, 2 км на 

захід від села, 

південний схил 

мису, утвореному 

лівим берегом  

р. Гнила Рудка і 

правим берегом 

струмка, що тече 

через село  

культура Ноа 

(ХІІІ – Х ст. до 

н. е.),  

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

7 1264 Поселення 

Остап’є ІІ 

с. Остап'є, східні 

околиці села, 

північно-західний 

берег ставу 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

8 2713 Могильник 

курганний 

Остап'є ІІІ 

с. Остап'є, урочище 

Поляна 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.), 

культура 

багатовалико-вої 

кераміки (кінець 

ХVІІ – початок 

ХV ст. до н. е.) 

1929 р., 

Я.Брик 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



9 1765 Поселення 

Остап'є ІV  

с. Остап'є, урочище 

Малинник, під 

лісом на горбі  

черняхівська 

культура (ІІ – ІV 

ст.) 

2011 р., В. 

Катрусяк  

100х100  Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  

10 1716 Поселення 

Панасівка І 

с. Панасівка, західна 

околиця села, лівий 

берег струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2000 р., Б. 

Строцень 

200х100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 2717 Поселення 

Панасівка ІІ 

с. Панасівка, 

урочище “Руда”, 

лівий берег струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2000 р., Б. 

Строцень 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

12 2718 Поселення 

Панасівка ІІІ 

с. Панасівка, на 

захід від села, на 

мисі, утвореному 

двома струмками  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2000 р., Б. 

Строцень 

150х50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



13 2715 Поселення 

Панасівка ІV  

с. Панасівка, за  

2,5 км на захід від 

села, правий берег 

струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2000 р., Б. 

Строцень 

350х80-100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 1315 Поселення 

Старий Скалат 

І 

с. Старий Скалат,  

2 км на захід від 

села, біля підніжжя  

г. Товтри, на лівому 

і правому берегах 

ставків 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Бігус 

3,5 га (лівий 

берег)+ 0,25 

га (правий 

берег) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Скориківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1732   Пам'ятний знак (насип 

курганного типу) 

Українським Січовим 

Стрільцям 

с. Воробіївка, 

біля церкви 

1914-1918 

рр. 

1992 р. Хрест - 

метал, 

насип - 

земля, 

підмурівок 

- камінь 

    Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 571   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Гнилиці, 

вул. Медова, 

біля 

фельдшерськ

о-

акушерського 

пункту 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –2,5х3х3 

м, площа - 

0,0160 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 485   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Голотки, 

вул. 

Шевченка, 

роздоріжжя 

біля будинку 

культури, 

бібліотеки 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –0,95 м, 

площа - 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 995   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Климківці, 

вул. Віри 

Савич, центр 

1941-1945 

рр 

1985 р. архітектор 

– Королюк 

В. 

(Підволоч

иськ) 

Бетон, 

граніт 

Висота 

пілону – 7 

м, стели – 

2,2 м, 

площа - 

0,0360 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

5 1738   Братська могила 

розстріляних в 

Збаразькій тюрмі (3 

чол.) 

с. Кошляки, 

вул. Зелена, 

кладовище 

40-і рр. ХХ 

ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Червоний 

камінь-

пісковик, 

гранітна 

плита 

Надгробок 

- 

4х4,15х3,9 

м, площа - 

0,0017 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

6 1737   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(Козак С., Шкільняк 

П., Шевчук Р., 

Грегоращук Б.) 

с. Кошляки, 

вул. Зелена, 

кладовище, 3 

могила від 

входу, 

напроти 

символічного 

кургану 

1947 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Лабрадори

т, граніт 

Надгробок 

- 1,8х1,7х3 

м, площа - 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 489   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кошляки, 

вул. 

Шевченка, 

біля церкви 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь, 

дерево 

Висота 

обеліску – 

8 м, 

постамент

у – 1,4 м, 

площа - 

0,0190 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 759   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лисичинці, 

вул. 

Шевченка, 

парк біля 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 0,4 м, 

площа - 

0,0230 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

9 1739   Братська могила 2 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(Кіпибіда В.О. 

"Хмара", Живчик Є.П. 

"Грім"), які загинули в 

будинку жителя села 

Марищака Василя 

с. Лисичинці, 

третє 

кладовище, 

перший ряд, 

100 м на пд-

зх від церкви. 

N49°40.930'; 

Е26°0.069' 

1946 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

червоний 

пісковик 

Хрест - 1 

м, 

постамент 

-

1,6х2,5х2,5 

м, площа - 

0,0007 га  

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

10 492   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лозівка 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Чайка Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



11 494   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Медин, 

роздоріжжя 

біля будинку 

культури, 

біля ставка 

1941-1945 

рр. 

1970 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

5,7 м, 

постамент

у – 0,4 м, 

скульптур

и – 2,3 м, 

площа - 

0,0145 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 1741   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(приблизно 100 чол.) з 

пам’ятним знаком 

с. Нове Село 40–50 роки 

ХХ ст. 

    Граніт, 

камінь, 

бетон, 

цегла 

Гранітні 

плити (14 

шт.) - 

1,25х0,6 м, 

площа - 

0,0300 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

13 495 22    

24   

12 

Братська могила 

воїнів Радянської 

армії. Могили воїнів 

Радянської армії. 

Могили радянських 

партійних активістів 

с. Нове Село, 

військове 

кладовище, 

біля 

сільського 

кладовища 

1944 р.  

1944 р.  

1944-1949 

рр. 

1959 р.  

1959 р.  

1959 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон  

Бетон  

Бетон 

Висота 

обеліску – 

1,5 м, 

площа - 

0,0540 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

14 760   Пам’ятник воїнам 

Радянської армії 

с. Нове Село, 

у 1980-х 

роках 

перенесено на 

територію 

братських 

могил біля 

сільського 

кладовища 

(ох. № 495  

1941-1945 

рр. 

1960 р., 

1980-ті 

рр. 

Масове 

виробницт

во 

Бетон Висота 

обеліску – 

5,4 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



15 496   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нове Село, 

центр,школа 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,4 м, 

постамент

у – 1,5 м, 

обеліску – 

5 м, площа 

- 0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 500   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Пальчинці, 

вул. 

Шевченка, 

біля школи 

1941-1945 

рр. 

1966 р. Скульптор 

– Ягода Я. 

(Тернопіль

) 

Бетон Висота 

стели – 

4,84х3,7х4 

м, площа - 

0,0085 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

17 1745   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(Боднарчук З., 

Побідинський Я.) 

с. Пальчинці, 

вул. 

Шевченка, 

кладовище, 

130 м на 

північний-

захід від 

входу, 5 ряд 

від річки. 

N49º40.760, 

Е26º14.093 

1942 р., 

1945 р. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Мармуров

а крихта, 

бруківка 

Надгробок 

- 

1,9х3,5х2,5 

м, площа - 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

18 1763   Могила воїна 

Української Галицької 

Армії Геруса Матвія 

с. Скорики, 

вул. Б. 

Хмельницько

го, старе 

кладовище, 

неподалік 

входу, 5 ряд, 

30 м на 

південний-

захід від 

гробівця 

1919 р.     камінь 

червоний  

пісковик, 

фундамент 

мурований 

Обеліск - 

2,3 м, 

цоколь - 

1,15х1,25 

м, площа - 

0,0200 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



19 506   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Скорики, 

вул. Б. 

Хмельницько

го, центр, 

роздоріжжя 

біля 

дерев'яної 

церкви і 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Чайка Я. 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3,1 м, 

обеліску – 

7,5 м, 

постамент

у – 1,2 м, 

площа - 

0,0400 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

20 510   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Терпилівка 1941-1945 

рр. 

1964 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

21 1751   Поховання (12 чол.)   

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Терпилівка, 

закрите 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

22 1752   Гробівець родини 

Герасимовичів (батько 

Герасимович В. та 

дочка Когут Г.) 

с. Терпилівка, 

кладовище 

          Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



23 1765   Будинок, у якому 

розташовувався штаб 

1-го Українського 

Фронту 

с. Токи, вул. 

Сліпа, 50, 

садиба гр. 

Марчука 

Григорія 

Васильовича 

1944 р.         Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

24 1767   Могила і пам’ятник о. 

Качалі Степану 

с. Шельпаки, 

вул. 

Шевченка, 

кладовище, 4 

ряд, 6 могила 

від входу. 

N49° 40.205' 

E26° 1.256' 

1815-1888 

рр. 

1888 р. Скульптор 

- 

Марковськ

ий Юліан 

(Львів) 

Камінь-

пісковик 

Надгробок 

- 

3,3х2,8х2,4 

м, площа - 

0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Скориківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1316   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Кошляки 1814-1861 

рр. 

1990 р. Архітектор 

– Чайка Я. 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148 

2 575   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Лисичинці, 

вул. 

Шевченка, 

біля сільради 

1814-1861 

рр. 

1957 р. Скульптор 

– Бец В. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 2,2х3х3 

м, площа - 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 516   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Лозівка 1814-1861 

рр. 

1961 р. Скульптор 

– Чайка Я. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 1,4 м, 

постамент 

– 2,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 518   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Нове Село 1856-1916 

рр. 

1966 р. Скульптор 

– Чайка Я. 

(Львів) 

Мармуров

а крихта, 

камінь 

Скульптур

а – 2 м, 

постамент 

–2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 526   Пам’ятник 

державному і 

військовому діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану 

с. Скорики, 

вул. Б. 

Хмельницько

го, біля 

будинку 

культури 

1595-1657 

рр. 

1963 р. Скульптор 

– Чайка Я. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 2,5 м, 

постамент 

– 2,2 м, 

площа - 

0,0130 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 965   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Шельпаки, 

вул. 

Шевченка, 

напроти 

школи, 

гловна дорога 

1814-1861 

рр. 

1963 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 2,1 м, 

постамент 

– 1,8х2х2 

м, площа - 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Скориківська територіальна громада 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1. 1659 Церква Різдва св. Марії (мур.) с. Воробіївка 1899 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

2. 1660 Церква Покрови (мур.) с. Гнилиці 1901 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

3. 1661 Церква Іоанна Богослова (мур.) с. Гнилички 1886 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

4. 1662 Церква св. Трійці (мур.) с. Голотки 1784 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

5. 1671 Церква Пресвятої Діви Марії 

(мур.) 

с. Климківці 1911 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

6. 1670 Церква св. Дмитрія (дер.) с. Козярі 1775 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

7. 1676 Церква Покрови (дер.) с. Медин 1862 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

8. 1680 Церква св. Михаїла (мур.) с. Нове село 1790 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

9. 1682 Церква св. Михаїла (мур.) с. Пальчинці 1899 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

10. 1595 Церква Йоана Богослова (дер.) с. Скорики 1700 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

11. 1687 Церква Вознесіння (мур.) с. Сухівці 1790 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

12. 1691 Церква Преображення 

Господнього (мур.) 

с. Токи 1902 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

13. 1698 Замок (мур.) с. Токи XVI ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

14. 1697 Церква св. Юрія (мур.) с. Шельпаки 1790 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Скориківської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1   Курганне 

поховання 

Лисичинці І 

с. Лисичинці, 

урочище Могила 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

2 1498 Поселення 

Кошляки І 

с. Кошляки, 800 м 

на південь від села, 

на мисі, утвореному 

правим берегом  

р. Гнила та лівим 

берегом 

безіменного 

струмка 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

О.Дерех 

50  х 200 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

3 1281 Поселення 

Нове Село І 

с. Нове Село, 0,5 км 

на південь від села, 

на правому березі  

р. Самчик, на 

мисоподібному 

пагорбі зліва від  

дороги на с. Козярі 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



4 2710 Поселення 

Нове Село ІІ 

с. Нове Село, східна 

околиця села 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2711 Поселення 

Нове Село ІІІ 

с. Нове Село, східна 

околиця 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1974 р., 

І.Герета 

0,7 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

6 2714 Поселення 

Пальчинці І 

с. Пальчинці, за  

1,2 км на південний 

схід від села, по 

лівому березі 

струмка, що впадає 

у р. Збруч 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1996 р., 

Б.Строцень, 

М.Філіпчук, 

В.Войнаровс

ький, 

В.Івановськи

й 

500/550 х 

120/150 м, 

товщина 

культ. Шару 

0,3/0,6 м 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

голови 

Тернопільської 

облдержадмініст

рації  від 

26.05.1997  

№ 209 

7 1880 Поселення 

Пеньківці І 

с. Пенківці, 

північно-західні 

околиці села, по 

лівому березі  

р. Самець 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р., 

В.Катрусяк 

1,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  



8 1881 Поселення 

Пеньківці ІІ 

с. Пенківці, 

північно-західні 

околиці села, по 

лівому березі  

р. Самець, на 

підвищеному плато. 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.); 

ранньослов’янсь

кий час (ІІІ ст. 

до н. е. – І ст. н. 

е.) 

2012 р., 

В.Катрусяк 

2,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  

9 1341 Поселення 

Скорики І 

с. Скорики, східні 

околиці села, лівий 

берег ставу 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., С. 

Грабовий, В. 

Ільчишин 

100 х 75 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 1499 Поселення 

Терпилівка І 

с. Терпилівка, 100 м 

на схід від східних 

околиць села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

правого берега  

р. Вовчок 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., О. 

Дерех 

70 х 250 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

11 2722 Поселення 

Токи І 

с. Токи, урочище 

Пастівник 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1978 р., 1981, 

1983 І.Герета 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



12 2723 Могильник 

Токи ІІ 

с. Токи, урочище 

Пастівник, правий 

берег Збруча, 

территорія 

колгоспної ферми 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1978 р., 1981, 

1983 І.Герета 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Теребовлянської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1815   Меморіальний 

комплекс  воїнам  

Української 

Повстанської Армії 

м. Теребовля 40–50 роки 

ХХ ст. 

1997 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1848   Пам’ятник борцям за 

волю України 

м. Теребовля, 

біля Греко-

католицької 

церкви 

  Відновл

ений у 

1991 р. 

    Висота 

пам’ятник

а – 3 м, 

площа – 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 1849   Пам’ятний знак 

замордованим 

гімназистам 

м. Теребовля, 

вул. 

Застіноча, 41, 

подвір'я 

школи 

1941 2002 р. архітектор 

– М. 

Ковальчук 

  2,7х2,5х1 

м, площа – 

0,008 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 531   Могила актора 

Юрчака В. 

м. Теребовля, 

вул. 

Шевченка, 

біля головної 

алеї праворуч 

1876-1914 

рр. 

1914 р. Вірозумсь

кий 

Камінь Надмогиль

на плита – 

0,79х1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 551 7  60 Братські могили воїнів 

Радянської армії. 

Могили воїнів 

Радянської армії 

м. Теребовля, 

вул. 

Шевченка, 

військове 

кладовище 

1941-1945 

рр. 

1952 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

постамент

у – 2 м, 

площа - 

0,0600 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 987   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

м. 

Теребовля,мік

рорайон Сади 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

стели – 6 

м, 

постамент

у – 0,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



7 535   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Вербівці, 

біля повороту 

на м. Чортків 

1944 р. 1952 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 1,8 м, 

постамент

у – 

1,5х3,3х3,3 

м, площа – 

0,0480 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 1823   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (4 

чол.) 

с. Вербівці, 

кладовище 

Червень 

1941 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

9 1822   Могила Марка Дячка, 

офіцера Українських 

Січових стрільців. 

Напис на плиті: «За 

волю України Вірним 

синам Січовим 

Стрільцям слава Тут 

спочиває прах 

хорунжого У.С.С. 

Марка Дячок із села 

Куровичі 

Золочівського району 

Загинув в боях 1919 р. 

Вічна пам’ять» 

с. Вербівці, 

кладовище, 

біля дороги 

1919 р. 1990 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Над 

могилою 

споруджен

ий пагорб, 

що 

складаєтьс

я з цоколя, 

верхньої 

частини і 

металевого 

хреста, 

цоколь з 

червоного 

пісковика, 

верхня 

частина 

пагорба 

обкладена 

каменем 

Хрест – 5 

м, могила 

– 4х5х5 м, 

площа – 

0,0025 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



10 1828   Братська могила 

мирних жителів – 

жертв німецьких 

фашистів (32 чол.) 

с. Гумниська, 

кладовище 

2.01.1944 

р. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 0,9 

м, 

постамент 

– 1,4х2х2 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 1830   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії, 

жертв тоталітарного 

режиму (15 чол.) 

с. Деренівка, 

кладовище 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

земля 

Хрест – 2,5 

м, насип – 

1,5х4,4х м, 

площа – 

0,0021 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

12 1829   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (14 чол.) 

с. Деренівка, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

липень 

1919 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь, 

земля 

Хрест – 3 

м, насип – 

2х7х7 м, 

площа – 

0,0124 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

13 968   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Довге 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Ковальчук 

М. 

(Теребовля

) 

Бетон, 

цегла 

Висота – 4 

м, 

довжина – 

9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



14 772   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Долина 1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– Бець В. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,6 м, 

площа – 

0,0700 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

15 4370-Тр 

(3216) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Залав’є, 

біля церкви, 

кладовище, 

північно-

західна 

частина 

1848 р. 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь 

пісковик 

Хрест – 

1,4х0,7х0,1 

м, площа – 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

16 1833   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (2 чол.) 

с. Залав’є, 

кладовище, 

північно-

західна 

частина села 

1919 р. 2005 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Земляний 

насип з 

дерев’яни

м хрестом 

Висота 

хреста – 4 

м, 

1,3х2,5х4,5 

м, площа 

0,0012 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



17 4371-Тр 

(3215) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) загиблим від 

холери 

с. Залав’є, 

кладовище, 

північно-

західна 

частина, 

приблизно за 

10 м на 

північний 

схід від 

братської 

могили 

Українських 

Січових 

Стрільців 

18 травня 

1831 р. 

1831 р. Хрест 

поставлен

ий 

Маковськи

м Федором 

і його 

братом 

Матвієм 

камінь – 

сірий 

пісковик 

Хрест – 

1,7х0,78х0,

1 м, площа 

– 0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

18 4363-Тр 

(3217) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 50-

річчя скасування 

панщини 

с. 

Кобиловолок

и, вул. 

Мурованка, 

біля церкви 

1848 р. 1898 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 

1,15 м, 

постамент 

– 1,8х1,6х2 

м, площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 



19 3218   Могила невідомого 

воїна Радянської армії 

родом з 

Хмельниччини 

с. 

Кобиловолок

и, напроти 

кладовища 

1941-1945 

рр. 

Невідо

мо 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

земля 

Хрест – 1,6 

м, могила 

– 2х1,5 м, 

площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

20 773   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Кобиловолок

и, при в’їзді в 

село, напроти 

кладовища 

1941-1945 

рр. 

1972 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

черепашни

к 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у –1м, 

площа – 

0,0300 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

21 970   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кровинка, 

біля дороги 

Кровинка-

Лошнів, 400 

м від церкви 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Ковальчук 

М. 

(Теребовля

) 

Бетон, 

цегла 

Висота 

стел – 7,3 

м, площа - 

0,0050 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



22 4365-Тр 

(3220) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) „За тверезість” 

с. Кровинка, 

біля церкви 

1878 р. 1878 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

метал 

Хрест – 

1,45 м, 

постамент 

– 

1,55х0,55х

0,55 м, 

площа – 

0,0001 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

23 4364-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 50-

річчя скасування 

панщини 

с. Кровинка, 

вул. Хатки, 60 

1848 р. 1898 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 0,8 

м, 

постамент 

2х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0001 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 



24 3219   Могила Пасіки Остапа 

Адамовича, різьбяра, 

почесного члена 

Українського 

товариства охорони 

природи, журналіста 

с. Кровинка, 

кладовище, 

біля стежки, 

20 м від 

огорожі 

1929-2000 

рр. 

2000 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Граніт, 

камінь 

Надгробок 

– 2,2 м, 

могила 

(подвійна) 

– 

0,3х3,1х3,1 

м, площа – 

0,0010 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

25 1867   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Ласківці, 

вул. 

Центральна 

1848 р. відновл

ено 

1936 р., 

1990 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 1,5 

м, 

постамент 

– 2х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

26 3221   Пам’ятний знак 

(стела) на честь 1000-

ліття прийняття 

християнства у 

Київській Русі 

с. Ласківці, 

вул. 

Центральна, 

за церквою 

988 р. 1998 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

цоколь і 

плита з 

рельєфним 

зображенн

ям – граніт 

цоколь 

двоступінч

астий - 

висота 0,7 

м, розміри 

1,5х0,5 м, 

стела – 

висота 2,0 

м, розміри 

1,0х0,2 м, 

загальна 

висота 2,7 

м, площа – 

0,0025 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



27 1837   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (4 

чол. – Коробін Богдан, 

1927 р.н., Вінярський 

Михайло, 1922 р.н., 

Яцків Іван М., 1920 

р.н., Барабола Йосиф) 

(могила з 

надмогильним 

пагорбом, по центру  

могили плита з 

прізвищами) 

с. Ласківці, 

нове 

кладовище 

1946 р.   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цоколь 

облицьова

ний 

плитами 

сірого 

пісковика, 

верхня 

частина 

пагорба з 

обкатаного 

сірого 

пісковика, 

вінчає 

могилу 

металевий 

хрест. 

Плита – 

сірий 

пісковик 

Хрест – 1,5 

м, могила 

–2,4х2х2 

м, площа – 

0,0033 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

28 1866-Тр   Пам’ятний знак 

(скульптура Матері 

Божої) „За тверезість”. 

За свідченням жителів 

села, пам’ятний знак 

був поставлений на 

місці останньої в селі 

корчми. У 2008 р. був 

зруйнований під час 

корчування дерев, 

зараз відновлений, але 

вже на новому 

постаменті, старий 

постамент з 

зображенням і 

написом „св. Лука” не 

задіяний 

с. Ласківці, 

центр 

1905 р. 1905 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон, 

метал 

Скульптур

а – 1,4 м, 

постамент 

– 

1,7х0,6х0,5 

м, цоколь 

– 

0,45х1,3х1,

3 м, площа 

– 0,0077 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148, 

Наказ 

Міністерств

а Культури 

України від 

22.11.2012 

р. № 1364 



29 4366-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Лошнів, 

біля костелу 

1848 1848 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Дерево, 

камінь 

Хрест – 0,7 

м, 

постамент 

– 

2,2х0,6х0,4 

м, цоколь 

– 

0,45х1,6х1,

6 м площа 

– 0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

30 844   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лошнів, 

біля сільської 

ради 

1941-1945 

рр. 

1978 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь-

пісковик, 

бетон 

Висота – 

5х1х1,6 м, 

площа – 

0,0200 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 

31 559   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 100-

річчя з дня 

народження поета, 

письменника, 

художника Шевченка 

Тараса Григоровича 

с. Лошнів, 

біля церкви 

1814-1861 

рр. 

1914 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Хрест – 1,2 

м, 

постамент 

– 

2,2х1,5х1,5 

м, площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



32 4369-Тр 

(3222) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Малів, 

центр, біля 

церкви 

1848 р. 2001 р Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 2,2 

м, 

постамент 

– 

0,8х1,3х1,3 

м, цоколь 

– 

0,1х1,4х1,4 

м, площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

33 781   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мшанець, 

біля головної 

дороги 

1941-1945 

рр. 

1976 р. Чернівецьк

і 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –0,4 м, 

площа – 

0,0160 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

34 1839   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців (8 чол.) 

с. Мшанець, 

західні 

околиці, старе 

кладовище 

при в'їзді 

1914-1918 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

земля 

Хрест – 3 

м, 

постамент 

– 0,5х5х5 

м, площа – 

0,0025 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



35 1840   Пам’ятне місце 

загибелі воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Мшанець, 

поле 

“Валігури” 

40–50 роки 

ХХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал Хрест – 

5,55 м, 

площа – 

0,0011 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

36 790   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нова 

Могильниця 

1941-1945 

рр. 

1972 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

обеліску – 

3,5 м, 

площа – 

0,0070 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

37 782   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Острівець 1941-1945 

рр. 

1971 р. Львівська 

кераміко-

скульптур

на фабрика 

Бетон Висота 

скульптур

и – 1,2 м, 

постамент

у – 1,5 м, 

обеліску –

7,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

38 3260   Будинок, у якому 

народився письменник 

Гжицький Володимир 

Зенонович (1895-1973) 

с. Острівець, 

бібліотека 

ХІХ ст. ХІХ ст. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Будинок - 

10х15 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.06.2012 

р. № 97 



39 4368-Тр   Пам’ятний знак 

(хрест) оберіг від 

нещасних випадків 

с. Острівець, 

біля 

бібліотеки 

1922 р. 1922 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 0,6 

м, 

постамент 

– 1,5х1х1,2 

м, площа – 

0,0009 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 

40 3261   Пам’ятний знак 

(хрест) на славу Божу 

с. Острівець, 

біля 

бібліотеки 

1909 р. 1909 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 0,6 

м, 

постамент: 

верхня 

частина – 

0,8х0,6х0,1 

м, нижня 

частина - 

1х1,2х0,7 

м, цоколь - 

1,4х0,9х0,8 

м, площа – 

0,0007 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.06.2012 

р. № 97 

41 530   Могила Героя 

Соціалістичної праці 

Гачка Петра 

Миколайовича 

с. Підгайчики 1908-1966 

рр. 

1966 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Могила – 

1,8х2,2х2,4 

м, площа – 

0,0006 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

42 1182   Могила невідомого 

воїна Радянської армії 

с. Плебанівка, 

біля залізниці 

1944 р. 1984 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

дерево, 

огорожа – 

метал 

Висота 

обеліску – 

1,2 м, 

надгробок 

– 1,8х0,8 

м, площа - 

0,0006 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



43 971   Пам’ятне місце 

масових розстрілів 

мирних жителів 

(євреїв) під час Другої 

Світової війни 

с. Плебанівка, 

біля залізниці 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Ковальчук 

М. 

(Теребовля

) 

Бетон Висота 

стели – 5,2 

м, 

постамент

у – 0,6 м, 

площа – 

0,0035 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

44 942   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Романівка 1941-1945 

рр. 

1977 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –1 м, 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

45 972   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Семенів, 

біля головної 

дороги 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– Хотієнко 

І. 

Бетон, 

цегла 

Заг. висота 

– 6,5 м, 

довжина – 

8,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

46 4367-Тр 

(3224) 

  Пам'ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Стара 

Могильниця, 

вул. 

Центральна 

1848 р. 1848 р. 

(віднов

лено 

1989 р.) 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Хрест – 

2,05 м, 

цоколь – 

1х4,2х4,2 

м, площа – 

0,0047 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

23.01.2012 

р. № 51 



47 553   Братська могила 

активістів села 

с. Стара 

Могильниця, 

кладовище 

1944 р. 1968 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

2,3 м, 

могила – 

2,7х1,4 м, 

площа – 

0,0006  га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

48 552   Могила воїна 

Радянської армії 

Лінського Б. 

с. Стара 

Могильниця, 

кладовище 

1944 р. 1949 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 

обеліску – 

2,5 м, 

площа – 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

49 974   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сущин, 

біля 

автобусної 

зупинки 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Ковальчук 

М. 

(Теребовля

) 

Бетон, 

цегла 

Висота 

стел – 6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Теребовлянської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1843   Пам’ятник засновнику 

Теребовлянського 

лісництва – Морозову 

м. Теребовля           Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1846   Скульптура 

“Літописець” 

м. Теребовля - 1993 р. Скульптор 

– Рудий Б. 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



3 1845   Пам’ятник провіднику 

Організації 

Українських 

Націоналістів Бандері 

Степану Андрійовичу 

м. Теребовля 1909 – 

1959 рр. 

  Скульптор 

– 

Вільгушин

ський, 

архітектор 

– 

Харченко 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 1844   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

м. Теребовля 1856-1916 

рр. 

1999 р. Скульптор 

– 

Одрехівськ

ий В. 

архітектор 

– 

Ковальчук 

М. 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 1002   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Теребовля, 

вул. вул. 

Січових 

Стрільців, 

парк ім. Т.Г. 

Шевченка 

1814-1861 

рр. 

1954 р. Скульптор 

– Чайка Я. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь 

Висота – 5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 1850   Пам’ятник князю 

Васильку 

Теребовлянському 

м. Теребовля, 

вул. Князя 

Василька 

перед 1066 

– 1124 

1997 р. Скульптор 

– П.Кулик, 

архітектор 

– 

В.Блюсюк, 

І.Хотієнко 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



7 800   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Залав'є, 

центр 

1814-1861 

рр. 

1914 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота – 

3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 3044   Пам'ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. 

Кобиловолок

и, вул. 

Мурованка, 

біля будинку 

культури 

1814-1861 

рр. 

1997 р. Скульптор 

– Кулик І., 

Кулька М. 

Мідь 

карбована 

Скульптур

а – 3,8 м, 

постамент 

– 

0,2х3х1,75 

м, площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 3043   Скульптура Матері 

Божої з Ісусом (1) 

с. 

Кобиловолок

и, центр 

- 1893 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1,2 м, 

постамент 

– 

1,5х0,6х0,6 

м, площа – 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

10 3045   Скульптура святого з 

пальмовою гілкою і 

Розп’яттям 

с. Ласківці - 1891 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Скульптур

а – 1,3 м, 

постамент 

– 

1,5х0,7х0,7 

м, площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



11 1814   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

(погруддя) 

с. Ласківці, 

вул. 

Центральна, 

навпроти 

школи 

1814-1861 

рр. 

2004 р. Скульптор 

– Дм. 

Пилип’як 

Погруддя 

– цемент, 

цоколь і 

постамент 

облицьова

ні 

червоним 

пісковико

м 

цоколь 

складаєтьс

я з двох 

сходинок, 

цоколь: 

0,65х2,25х

2,25 м; 

постамент: 

2,2х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0009 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

12 560   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Лошнів, 

біля церкви 

напроти 

будинку 

культури 

1814-1861 

рр. 

1964 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

–3,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

13 1294   Пам’ятник 

художникам Михайлу 

і Тимофію Бойчукам 

с. Романівка, 

біля 

автобусної 

зупинки 

1882-1937 

рр., 1896-

1922 рр. 

  Скульптор 

– Рудий Б. 

Мідь 

карбована, 

камінь 

Скульптур

и – 0,7 м, 

постамент

и – 

2х0,5х0,6 

м, площа – 

0,0400 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

19.08.1994 

р. № 14 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Теребовлянська територіальна громада 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1 450 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. 22 Січня, 10 

1920- 

1930 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

2. 451 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. 22 Січня, 12 

1920- 

1930 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

3. 448 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. 22 Січня, 6 

1920- 

1930 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

4. 449 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. 22 Січня, 8 

1920- 

1930 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

5. 459 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Галицька, 2 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

6. 460 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Галицька, 4 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

7. 463 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Наливайка, 1 

1930-і рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

8. 458 Водонапірна башта (мур.) м. Теребовля  

вул. Грушевського 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

9. 456 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Грушевського, 1 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

10. 457 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Грушевського, 3 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

11. 452 Пошта (мур.) м. Теребовля  

вул. Зазамче, 13 

1862 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

12. 61 Спортивна школа (Будинок 

ториства "Сокіл") (мур.) 

м. Теребовля  

вул. Князя Василька, 

106 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

13. 60 Народна бібліотека (мур.)  м. Теребовля  

вул. Князя Василька, 

105 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

14. 453 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  ХІХ ст. місцевого рішення Тернопільського 



вул. Князя Василька, 

108 

значення облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

15. 454 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Князя Василька, 

110 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

16. 62/2 Відкрита галерея (мур.) м. Теребовля  

вул. Князя Василька, 

111 

1924- 

1928 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

17. 62/0 Комплекс костелу (мур.) м. Теребовля  

вул. Князя Василька, 

112 

1924- 

1928 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

18. 62/1 Костел приходської 

католицької общини (мур.) 

м. Теребовля  

вул. Князя Василька, 

112 

1924- 

1928 рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

19. 455 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Князя Василька, 

200 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

20. 465 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Князя Василька, 

77 

1931 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

21. 54 Споруда “Рідна школа” (мур.) м. Теребовля  

вул. Князя Василька, 

99 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

22. 676 Замок (руїни) м. Теребовля  

вул. Підзамче 

1631 р. національного 

значення 

Постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

23. 25 Житловий будинок(мур.) м. Теребовля  

вул. Родини Юрчаків, 

19 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

24. 202 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Родини Юрчаків, 

2 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

25. 203 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Родини Юрчаків, 

4 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 



26. 204 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Родини Юрчаків, 

6 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

27. 461 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Родини Юрчаків, 

9 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

28. 464 Кінний манеж (мур.) м. Теребовля  

вул. Січових 

Стрільців 

кінець  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

29. 522 Кавалерійські казарми (мур.) м. Теребовля  

вул. Січових 

Стрільців, 69а 

початок  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

30. 551 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Шевченка, 10 

1930-і рр. місцевого 

значення 

  

31. 678/0 Монастир кармелітів (мур.): м. Теребовля  

вул. Шевченка, 3 

1635 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

32. 678/3 Мури з 3 наріжними баштами 

(мур.) 

м. Теребовля  

вул. Шевченка, 3 

1635 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

33. 678/4 Надбрамна дзвіниця (мур.) м. Теребовля  

вул. Шевченка, 3 

ХІХ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

34. 462 Житловий будинок (мур.) м. Теребовля  

вул. Шевченка, 5 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 31.03.1992 р. № 30 

35. 63 Ратуша м. Теребовля  

вул. Шевченка, 8 

XVIII-

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р.  

№ 401 

36. 677/1 Церква св. Миколи (мур.) м. Теребовля  

вул. Шевченка, 14 

к.ХУІст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

37. 677/2 Дзвіниця церкви св. Миколи 

(мур.) 

м. Теребовля  

вул. Шевченка, 14 

ХVI ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

38. 678/1 Костел Успіння Діви Марії 

(мур.) 

м. Теребовля  

вул. Шевченка, 3 

1635 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

39. 678/2 Корпус келій (мур.) м. Теребовля  

вул. Шевченка, 3 

1635 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

40. 1596/1 Церква (мур.) Різдва св. Івана м. Теребовля на ХVІІ ст. національного постанова Ради Міністрів УРСР від 



Хрестителя території монастиря значення 06.09.1979 р. № 442 

41. 1596/2 Корпус келій (руїни) м. Теребовля на 

території монастиря 

ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

42. 1596/3 Надбрамна башта (мур.) м. Теребовля на 

території монастиря 

ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

43. 1596/4 Мури з баштами (мур.) м. Теребовля на 

території монастиря 

ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

44. 1596/0 Угорницький василіанський 

монастир (руїни): 

м. Теребовля 

Південна околиця 

ХVІ-ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

45. 219/1 Дзвіниця церкви Покрови 

(зміш.) 

с. Деренівка 1715 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

46. 219/2 Церква Покрови (дер.) с. Деренівка 1715 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

47. 212/1 Церква Іоанна Богослова (дер.) с. Довге 1793 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

48. 212/2 Дзвіниця церкви Іоанна 

Богослова (зміш.) 

с. Довге 1793 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

49. 1276 Церква Пресвятої Трійці с. Залав’є 1887 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

50. 1277 Костел с. Залав’є ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

51. 1278 Дзвіниця костелу с. Залав’є ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

04.04.1997 р. №147 

52. 2121 Церква Успіння Пресвятої Діви 

Марії 

с. Ласківці 1867 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

53. 224 Церква Введення (дер.) с. Млиниська XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

54. 225 Дзвіниця церкви Введення 

(дер.) 

с. Млиниська XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  



№ 343 

55. 226 Костел (мур.) с. Млиниська XVIII ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

 2118 Церква св. Миколая с. Могильниця 1793 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

 2125 Костел с. Острівець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

 2042 Церква св. Миколая (дер.) с. Підгайчики 1886 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

 207 Дзвіниця (мур.) с. Підгайчики 1810 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

 208 Костел (мур.) с. Підгайчики 1810 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

 209 Палац (мур.) с. Підгайчики 1877 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р.  

№ 343 

 2122 Церква св. Юрія с. Сущин 1863 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Теребовлянської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1205 Поселення 

Боричівка І  

с. Боричівка, 

урочище Город 

Матвійця 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1979 р., 

О.Ситник 

0,35 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

2 1785 Поселення 

Боричівка ІІ 

с. Боричівка500 м на 

захід від крайніх 

околиць села, 

південні схили 

потічка Боричівка 

культура Ґава-

Голігради (ХІ – 

VІІІ ст. до н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІ – ІV 

ст.)  

2009 р., Б. 

Завітій 

4,50 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  

3 1786 Поселення 

Боричівка ІІІ 

с. Боричівка, 100 м 

на захід від крайніх 

околиць села, 

південні схили 

потічка Боричівка 

культура Ґава-

Голігради (ХІ – 

VІІІ ст. до н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІ – ІV 

ст.) 

2009 р., Б. 

Завітій 

8,10 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  



4 1882 Поселення 

Боричівка ІV 

с. Боричівка. За  

1 км на захід від 

села, по лівому 

березі струмка, біля 

лісу. 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р. 

А.Загороній, 

В.Ільчишин, 

А.Чокан 

0,3844 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  

5 1806 Поселення 

Вербівці І 

с. Вербівці, східні 

околиці села, 100 м 

на південь від 

сільської церкви і 

клубу, пологі схили 

лівого берега 

струмка 

ранньозалізний 

час (І тис.до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2010 р., О. 

Дерех,А. 

Загородній 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  

6 1807 Поселення 

Вербівці ІІ 

с. Вербівці, східні 

околиці села, справа 

від автодороги на  

с. Білобожниця, 

пологі схили лівого 

берега струмка 

ранньозалізний 

час (І тис.до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2010 р., О. 

Дерех,А. 

Загородній 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  

7 2747 Поселення 

Деренівка І  

с. Деренівка, 

урочище Пріска 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1988 р., 

М.Ягодинськ

а 

1 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

8 1278 Поселення 

Деренівка ІІ 

с. Деренівка, 

урочище 

“Селисько”, при 

в’їзді у село по 

праву сторону від 

траси (біля хреста), 

над джерелом 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



9 1738 Курганна група 

Деренівка ІІІ 

с. Деренівка, 1 км на 

південь від церкви, 

на високому плато 

культура 

невизначена 

2009 р., В. 

Ільчишин 

діаметр 20 м 

висота – 1 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 4566-Тр Поселення 

Деренівка ІV 

с. Деренівка, 

центральна частина 

села, за 200 м на 

захід від краю лісу 

біля роздоріжжя з 

криницею. В районі 

вул. Купчинського, 

144-146 

черняхівська 

культура (ІІ-ІV 

ст. н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р., 

А.Загородній 

2,5 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



11 4565-Тр Поселення 

Довге І 

с. Довге, південно-

західна частина 

села, лівий берег  

р. Серет (житлова 

вулиця) 

черняхівська 

культура (ІІІ-ІV 

ст. н.е.) 

2013 р., 

А.Загородній 

4,5 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 

12 2749 Стоянка 

Долина І 

с. Долина, урочище 

Пасовисько, 

південно-східні 

околиці 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1929 р., Ю. 

Полянський 

0,25 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

13 1229 Поселення 

Долина ІІ 

с. Долина, урочище 

Пасовисько 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(ІІ пол. VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.)  

1981 р., 

О.Ситник 

300 м
2
 Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



14 1244 Поселення 

Долина ІІІ 

с. Долина, урочище 

Поле 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1981 р., 

О.Ситник 

0,12 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

15 2748 Поселення 

Долина ІV  

с. Долина, в районі 

колишнього села 

Знесіння 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.)  

  4 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

16 1369 Поселення 

Долина V  

с. Долина, урочище 

«Під Бердою» на 

лівому березі 

старого русла  

р. Серет 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ – 

VII ст до н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ІХ – Х ст.)  

2006 р., 

Р.Миська  

400  х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



17 1371 Городище, 

поселення 

Долина VІ 

с. Долина урочище 

«Стінка» 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.),  

ранній залізний 

вік (І тис.до 

н.е.); 

давньоруський 

час (Х ст.) 

2006 р., 

Р.Миська  

195  х 55 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

18 1761 Поселення 

Долина VІІ 

с. Долина, південні 

околиці села, 250 м 

від автодороги на  

с. Буднів, два 

дюноподібні 

підвищення лівого 

берега р. Серет 

трипільська 

культура (ІV – 

ІІІ тис. до н.е.); 

ранньозалізний 

час (І тис.до 

н.е.); 

давньоруська 

культура (Х, ХІІ 

– ХІІІ ст.) 

2010 р., І. 

Зінчишин 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  

19 1666 Поселення  

Залав'є І 

с. Залав'є, західна 

частина села, ІІ 

надзаплавна тераса 

лівого берега  

р. Серет 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., М. 

Ягодинська 

250 х 300 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

20 2754 Поселення 

Зеленче І 

с. Зеленче, лівий 

берег р. Серет, біля 

мосту 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1956 р., І. 

Свєшніков 

0,50 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



21 2755 Поселення 

Зеленче ІІ 

с. Зеленче, урочище 

“Загороди” 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

22 2756 Могильник 

Зеленче ІІІ  

с. Зеленче, лівий 

берег р. Серет, біля 

мосту 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1956 р., І. 

Свєшніков 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 2753 Поселення 

Зеленче ІV  

с. Зеленче, урочище 

“Грушівка” 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1900 р., В. 

Деметрикеви

ч, 1947 р. С. 

Судаков 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 2758 Поселення 

Кобиловолоки І 

с. Кобиловолоки, на 

північний схід від 

села, правий берег 

каналу 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

культура Лука-

Райковецька 

(кінець VІІ – ІХ 

ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2003 р., М. 

Бігус 

2,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



25 2759 Поселення 

Кобиловолоки 

ІІ 

с. Кобиловолоки, на 

північний схід від 

села, лівий берег 

каналу, біля ставка 

на притоці каналу 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.); 

культура Лука-

Райковецька 

(кінець VІІ – ІХ 

ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2003 р., М. 

Бігус 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

26 1639 Поселення 

Кобиловолоки 

ІІІ 

с. Кобиловолоки, 

2,5 км на південь від 

церкви, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

правого берега 

струмка Накрасів 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.);  

ранній залізний 

вік (І тис.до н.е.) 

2008 р., М. 

Ягодинська, 

А.Чокан 

60  х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

27 1640 Поселення 

Кобиловолоки 

ІV 

с. Кобиловолоки,  

2 км на південь від 

церкви, І - ІІ 

надзаплавні тераси і 

привершинна 

частина правого 

берега р. Накрасів 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

ранній залізний 

вік (І тис.до н.е.) 

2008 р., М. 

Ягодинська, 

А.Чокан 

200  х 70 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

28 1845 Поселення 

Кобиловолоки 

V 

с. Кобиловолоки, 

центральна частина 

села, південніше 

церкви, лівий берег 

ставу 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2011 р., А. 

Чокан, М. 

Строцень 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  



29 1851 Поселення 

Кобиловолоки 

VІ 

с. Кобиловолоки, 

центральна частина 

села, південніше 

сільської церкви, 

правий берег 

невеликого ставу 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., О. 

Дерех, А. 

Загородній 

близько 1,0 

га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

30 4568-Тр Поселення 

Кобиловолоки 

VІІ 

За 2 км на північ від 

села, біля північно-

східного краю лісу 

трипільська к-ра 

(V-ІV тис. до 

н.е.) 

2014 р., 

А.Загородній

, М.Строцень 

0,5590 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 323 



31 2761-Тр Городище 

Кровинка І 

с. Кровинка, західна 

частина села, 

північніше мосту в 

урочищі „Гора” 

черняхівська 

культура (ІІІ – 

ІV ст.),  

празька культура 

(V – VI ст.) 

1998 р., 

О.Гаврилюк - 

відкриття; 

1999-2002 р., 

О.Гаврилюк - 

дослідження 

2,4 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162, Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012  

№ 1364 

32 4395-Тр Поселення 

Кровинка ІІ 

c. Кровинка, 

південні околиці 

села, біля лісу в 

урочищі "Кудриця" 

епоха бронзи-

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис.до 

н.е.); 

райковецька 

культура  (VІІ-

VІІІ ст.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  1,4228 га. Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012  

№ 1364 



33 1726 Поселення 

Кровинка ІІІ 

с. Кровинка, 

північні околиці 

села, правий берег 

р. Гнізна 

райковецька 

культура (кінець 

VII – IX ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

34 4396-Тр Поселення 

Кровинка ІV 

с. Кровинка, 

південно-східні 

околиці села, з 

правої сторони хат в 

напрямку на  

м. Теребовля 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

  3,5847 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012  

№ 1364 

35 4397-Тр Поселення 

Кровинка V 

с. Кровинка,  

північні околиці 

села, вул. Кут. 

висоцька 

культура (Х-VІІІ 

ст.до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

  2, 0408 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012  

№ 1364 



36 4398-Тр Поселення 

Кровинка VІ 

с. Кровинка, 

центральна частина 

села, вул. Надрічна 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

  3,1114 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012  

№ 1364 

37 1308 Поселення 

Ласківці І 

с. Ласківці, 2 км на 

північний захід від 

села, в західній 

околиці \ 

с. Кульчики, на 

лівому березі 

ставка, біля його 

початку, південно-

східний схил 

пагорбу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,25 га 

(50х50 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

38 1309 Поселення 

Ласківці ІІ 

с. Ласківці, 2 км на 

північний захід від 

села, в західній 

околиці  

с. Кульчики, на 

лівому березі 

меліоративного 

рову (початок 

ставу), північний 

схил пагорбу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,25 га 

(50х50 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



39 1310 Поселення 

Ласківці ІІІ 

с. Ласківці, 2 км на 

північний захід від 

села, в західній 

околиці  

с. Кульчики, на 

правому березі 

ставка, за 100 м від 

дамби 

давньоруський 

час (Х, ХІІ-ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,5 га 

(100х50 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

40 1493 Поселення 

Ласківці ІV 

с. Ласківці, 2 км на 

північний захід від 

села, мисоподібний 

виступ, утворений 

двома безіменними 

потічками 

культура ноа 

(ХІІІ – Х ст. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

А.Буда 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

41 1494 Поселення 

Ласківці V 

с. Ласківці 2 км на 

північний захід від 

села, південна 

частина мису, 

утвореного двома 

безіменними 

потічками 

ранній залізний 

час (І тис.до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

А.Буда 

0,4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

42 1841 Поселення 

Ласківці VІ 

с. Ласківці, 

північно-східні 

околиці села, 

урочище 

«Венгерщина» 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., О. 

Дерех, А. 

Чокан 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  



43 2023 Поселення 

Ласківці VІІ 

с. Ласківці, східна 

частина села, на 

правому березі  

р. Перейма 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІ-ІV 

ст. н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2014 р., 

А.Загородній

, М.Строцень 

2,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од 

44 2762 Поселення 

Лошнів І  

с. Лошнів, урочище 

Заграбина 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1990 р., 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а М.Левчук 

1 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

45 2763 Поселення 

Лошнів ІІ  

с. Лошнів, урочище 

Кринички 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1990 р., 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а М.Левчук 

1 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

46 2764 Городище 

Лошнів ІІІ 

с. Лошнів, лівий 

берег р. Гнізна, на 

південь від села 

висоцька 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.) 

1990 р., О. 

Ситник, М. 

Левчук, М. 

Ягодинська 

3 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



47 1728 Поселення 

Лошнів ІV  

с. Лошнів, 3 км на 

південний-захід від 

села, лівий берег  

р. Гнізна 

культура Ґава-

Голігради  (XI – 

VII ст. до н. е.); 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2008 р., Б. 

Завітій 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

48 1727 Поселення 

Лошнів VІ 

с. Лошнів, південно-

східні околиці села, 

лівий берег  

р. Боричівка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2009 р., В. 

Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

49 1955 Поселення 

Малів І 

с. Малів, південно-

західна частина 

села, лівий берег  

р. Серет 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2013 р., 

А.Загородній

, М.Бігус 

приблизно 

4,15 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од 

50 1866 Поселення 

Млиниська І 

с. Млиниська, в 

західній частина 

села, лівий берег 

струмка 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис.до 

н.е.) 

2012 р., 

А.Загородній

, 

М.Загародній 

не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  



51 2768 Поселення 

Могильниця І 

с. Могильниця, 

урочище “Янівська 

долина” 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.)  

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

52 1742 Поселення 

Могильниця ІІ 

с. Могильниця, 

південні околиці 

села, лівий берег 

ставу 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., О. 

Дерех, А. 

Чокан, С. 

Грабовий 

4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

53 1743 Курган 

Могильниця ІІІ 

с. Могильниця,  

2,5 км на північ від 

околиць села, 

вершина гори Янів 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис.до 

н.е.) 

2009 р., О. 

Дерех, А. 

Чокан, С. 

Грабовий 

діаметр – 10 

м, висота – 

1,5 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

54 2769 Поселення 

Мшанець І 

с. Мшанець, на 

південний схід від 

села, лівий берег 

каналу 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.)  

2003 р., М. 

Бігус 

2 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



55 1275 Поселення 

Мшанець ІІ 

с. Мшанець, західна 

околиця села, 

правий берег ставка, 

біля дамби, ІІ-а 

надзаплавна тераса, 

південний схил 

пагорба 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,75 га 

(150х50 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

56 1527 Поселення 

Мшанець ІІІ 

с. Мшанець, 

північно-східні 

околиці хутора 

Іванівка, невисока 

перша надзаплавна 

тераса правого 

берега р. Тайна  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., Б. 

Строцень, М. 

Ягодинська, 

М.  Строцень 

300  х 120 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

57 1528 Поселення 

Мшанець ІV 

с. Мшанець, 2 км на 

південний схід від 

східних околиць 

села, високий лівий 

берег струмка, що 

впадає в р. Тайна 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., Б. 

Строцень, М. 

Ягодинська, 

М.  Строцень 

900  х 250 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

58 1888-Тр Поселення 

Остальці І 

с. Остальці, західні 

околиці села, лівий 

берег струмка, 

притоки р. Гнізна 

трипільська 

культура, (ІV – 

кін. ІІІ тис. до 

н.е.); 

доба бронзи-

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

давньоруська 

культура (ХІІ-

ХІІІ ст.) 

2012 р., 

А.Загородній

, А.Чокан 

1,5 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149 , Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 28.11.2013  

№ 1224 



59 1698 Поселення 

Острівець І 

с. Острівець, 500 м 

на південь від села, 

високий правий 

берег р. Серет,  

150 м на північ від 

кладовища 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2008 р., 

О.Дерех, 

М.Яремишин 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

60 2772 Поселення 

Підгайчики І 

с. Підгайчики, 

правий берег  

р. Серет, на північ 

від села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.)  

1890 р., В. 

Деметрикеви

ч 

3 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

61 2774 Стоянка 

Підгайчики ІІ 

с. Підгайчики, 

правий берег  

р. Серет, південні 

околиці села 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1981 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

62 1277 Поселення 

Підгайчики ІІІ 

с. Підгайчики, 

північна околиця 

села, на правому 

березі р. Серет, 

перша надзаплавна 

тераса, перед 

містком на  

с. Залав’є 

празька культура 

(V – VII ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



63 2773 Курган 

Підгайчики ІV  

с. Підгайчики, на 

північ від села 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1876 р., А. 

Кіркор 

діаметр – 15 

м, висота – 1, 

2м.  

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

64 2775 Городище 

Підгора І 

с. Підгора, урочище 

“Костюлик”, лівий 

берег р. Серет 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2000 р., 

І.Зінчишин, 

2000 р. 

обстежено 

М.Ягодинськ

ою, 2004 р., 

розкопки 

Р.Миськи 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

65 1739 Курганна група 

(10 курганів) 

Підгора ІІ 

с. Підгора, 500 м на 

північ від 

монастиря. 

культура 

невизначена 

2009 р., В. 

Ільчишин 

діаметр – 10-

15 м, висота 

– 1 – 1,2 м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

66 2777 Стоянка 

Плебанівка І  

с. Плебанівка, 

урочище Поле,  

800 м на південний 

захід від села, на 

вершині крутої 

висогої гори - лівого 

берега  

р. Гнізни 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1982 р., 

О.Ситник 

1 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



67 1204 Поселення 

Плебанівка ІІ 

с. Плебанівка, 

урочище Поле біля 

залізничного мосту 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1982 р., 

О.Ситник; 

1987 р. 

обстежено 

М.Ягодинськ

а 

600 м
2
 Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

68 2776 Курганна група 

(2 кургана) 

Плебанівка ІІІ 

с. Плебанівка, на 

південний схід від 

села, з лівої сторони 

від автодороги 

Тернопіль-Чернівці 

не датовано  2001 р., 

Б.Строцень 

курган 1: d –

55 м, h – 1,5 

м, 0,2880 га; 

курган 2 - d –

55 м, h – 1,5 

м, 0,2880 га; 

з охор. зоною 

1,2 га  

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

69 1495 Поселення 

Романівка І 

с. Романівка, 1 км 

на захід від західних 

околиць села, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

лівого берега 

струмка Сидорівка 

ранній залізний 

вік (І тис.до н.е.) 

2007 р., 

А.Буда 

0,4 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

70 1677 Поселення 

Романівка ІІ 

с. Романівка, 

центральна частина 

села, на південний 

захід від церкви, І – 

ІІ надзаплавні 

тераси лівого берега 

р. Гнила Рудка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



71 528 Городище – 

пристань 

Семенів І 

с. Семенів 

(Зеленче), урочище 

Замчище 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1931 р.; 1956 

р. розвідки 

І.Свєшнікова

; 1984 р. - 

Тимошука Б., 

Русановї І., 

Ягодинської 

М. 

2 га 0,21 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

72 2778 Поселення 

Семенів ІІ 

с. Семенів, урочище 

“Гуртівка” 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1957 р., О. 

Ратич 

3 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

73 529 Могильник 

курганний 

Семенів ІІІ 

с. Семенів 

(Зеленче), урочище 

Могилки 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1876 р. 

розкопки 

А.Кіркора; 

1976 р. 

обстежено 

І.Геретою 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

74 1312 Поселення 

Семенів ІV  

с. Семенів, 

південно-західні 

околиці села, 

правий берег  

р. Серет, за 0,5 км 

від злиття впадіння 

в р. Серет р. Гнізни 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.), 

давньоруський 

час (кінець ХІ, 

ХІІ, кінець ХІІІ 

ст) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

5 га (250х200 

м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



75 2780 Поселення 

Слобідка І 

с. Слобідка, 

урочище 

“Знесення”, на 

південь від села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

76 2782-Тр Поселення 

трипільської 

культури, 

городище 

висоцької 

культури, 

городище 

давньоруського 

часу Теребовля 

І, замок  

м. Теребовля,  

урочище Замкова 

Гора, дитинець 

літописної 

Теребовлі 

(VІ тис. до н.е.);  

(ХІ- VІ ст. до 

н.е.); 

райковецька 

культура (VІІІ-

поч. Х ст.); 

давньоруська 

культура (Х-ХІІІ 

ст.); 

замок – ХІV-ХVІ 

ст. 

30-і рр. ХХ 

ст., 

Я.Пастернак, 

1984, 

І.Русанова, 

Б.Тимощук, 

М.Ягодинськ

а, 1986 р.,  

Б.Тимощук, 

М.Ягодинськ

а, 1988 р., 

М.Ягодинськ

а, 2002 р., 

М.Ягодинськ

а, 

Л.Виногродс

ька, 2004 -

2005 р., 

М.Ягодинськ

а, Р. Миська, 

Я.Погоральсь

кий, 2011-

2017 рр., 

М.Ягодинськ

а 

150х170 м Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 26.08.1986  

№ 250, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 04.07.2013  

№ 604 



77 2781 Поселення 

Теребовля ІІ 

м. Теребовля, 

урочище Черпало 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1984 р. 

М.Ягодинськ

а, 1986, 2002 

рр. розкопки 

М.Ягодинськ

ої 

2,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

78 2783 Поселення 

Теребовля ІІІ 

м. Теребовля, 

урочище “Замкова 

гора, або Городи”, з 

напільної сторони 

городища 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

давньоруський 

час, (Х,ХІ,ХІІ-

ХІІІ ст.) 

1984 р., І. 

Русанова, М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

79 1298 Поселення 

Теребовля ІV 

м. Теребовля, 

урочище Замкова 

Гора, ліс 

пізня фаза 

райковецької 

культури  

(кінець ІХ-

початок Х ст.) 

1984, 

М.Ягодинськ

а;2004-2005 

рр. Миська Р. 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

80 1262 Теребовля V м. Теребовля, східна 

частина міста,  

вул. Кн. Василька, 

152, лівий берег  

р. Гнізна, в місці 

впадіння струмка 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



81 1536 Поселення 

Теребовля VІ 

м. Теребовля, 

північні околиці 

міста, лівий берег  

р. Гнізна 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., В. 

Ільчишин, Д. 

Батожний 

0,8 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

82 1003 Поселення 

Теребовля VІІ 

м. Теребовля, 

південно-західна 

частина міста, 

урочище «За 

парком»,  

вул. Шухевича 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.);  

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1991 р. – О. 

Ситник, М. 

Ягодинська, 

М. Левчук; 

2009 р. – 

розкопки ДП 

ОАСУ 

«Подільська 

археологія» 

0,8 га Щойно 

виявлена 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148, Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16 

83 1705 Поселення 

Теребовля VІІІ 

м. Теребовля, 

південні околиці 

міста, правий берег 

р. Гнізна,  

вул. Затишна 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.);  

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис.до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин, А. 

Загородній, 

О.Дерех 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



84 1709 Поселення 

Теребовля ІХ 

м. Теребовля, 

північно-західні 

околиці міста, 

правий берег  

р. Серет,  

вул. Підзамче і  

вул. Тернопільська  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., О. 

Дерех 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

85 1751 Поселення 

Теребовля Х 

м. Теребовля, 

північно-західна 

частина міста, лівий 

берег р. Гнізна,  

вул. Князя Василька 

райковецька 

культура (VІІІ – 

ІХ ст.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин 

3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

86 1838 Поселення 

Теребовля ХІ 

м. Теребовля, 

південні околиці 

міста, лівий берег  

р. Гнізна,  

вул. Надрічна 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., О. 

Дерех, А. 

Чокан 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

87 1985 Поселення 

Теребовля ХІІ 

м. Теребовля, 

центральна частина 

міста по  

вул. Шевченка, з 

північної сторони 

музею біля музичної 

школи 

трипільська 

культура (V-ІV 

тис. до н.е.) 

2003 р., 

Б.Строцень, 

М.Ягодинськ

а 

бл. 4,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 12   Пам’ятне місце 

подвигу Героя 

Радянського Союзу 

Живова А. П. 

м. Тернопіль, 

бульвар Т. 

Шевченка 

1944 р. 1964 р. Тернопільс

ькі худ. 

виробничі 

майстерні 

Білий 

мармур 

Меморіаль

на дошка – 

0,5х0,8 м, 

площа – 

0,0330 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 14   Будинок, у якому 

зупинялись 

письменник І. Я. 

Франко, композитор 

Лисенко М. В., 

письменник і актор 

Кропивницький М. Л., 

український актор і 

режисер Садовський 

М. К., актриси 

Заньковецька М. К. і 

Крушельницька С. А. 

м. Тернопіль, 

бульвар Т. 

Шевченка, 23 

1903, 1905, 

1906, 1911, 

1928 рр. 

Поч. 

ХХ ст., 

меморіа

льна 

дошка 

1976 р. 

Скульптор 

– 

Сікорськи

й К. 

Будинок – 

камінь, 

цегла, 

черепиця, 

меморіаль

на дошка – 

камінь-

пісковик 

Будинок – 

17х70х10 

м, 

меморіаль

на дошка – 

1,25х0,85 

м, площа – 

0,0700 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 925   Будинок, у якому жив 

і працював 

письменник Костенко 

М. П. 

м. Тернопіль, 

вул 

Сагайдачного 

2 

1957-1975 

рр. 

1983 р. Скульптор 

– Пилипяк 

Д., 

архітектор 

– Гой М. 

(м. 

Тернопіль) 

Мармур Меморіаль

на дошка – 

0,5х0,95 м, 

площа - 

0,0125 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

4 4345-Тр   Будинок житловий, в 

якому проживав 

керівник національної 

партії Кшиштоф 

Савицький 

м. Тернопіль, 

вул. 

Броварна, 35 

1938 р.     Камінь, 

цегла 

  Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

21.10.2011 

р. № 

912/0/16-11 

5 3070   Пам'ятник поету, 

громадському діячу 

Стусу Василю 

м. Тернопіль, 

вул. В. Стуса, 

біля заводу 

“Оріон” 

1938-1985 

рр 

1992 р. Скульптор 

- Стецько 

Д. 

Бронза, 

залізобето

н 

Постамент

: 2х2х0,2 

м, 

погруддя: 

0,55х0,30м

, плити-

пілони: 

0,45х3х0,1

9 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

6 11   Будинок, у якому 

зупинявся академік 

АН УРСР В. М. 

Гнатюк 

м. Тернопіль, 

вул. Гнатюка, 

5 

Поч.. ХХ 

ст. 

Кін. 

ХІХ ст. 

м.д. – 

1989 р. 

Скульптор 

– Маляр О. 

Камінь, 

цегла, 

бляха 

Будинок – 

3,6х11,8х9,

8 м, площа 

– 0,0115 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 3071   Будинок, у якому 

знаходився уряд 

Західно-Української 

Народної Республіки, 

працював голова 

уряду ЗУНР 

Голубович Сидір 

м. Тернопіль, 

вул. 

Грушевського

, 2, ЗОШ №4 

21.11.1918 

р. по 

2.01.1919 

р. 

90-і рр. 

ХХ ст. 

,- 

меморіа

льна 

дошка 

ЗУНР, 

2008 - 

меморіа

льна 

дошка 

Голубо

вичу С. 

Архітектор 

Й. Очерет 

Будинок – 

цегляний 

меморіаль

на дошка 

ЗУНР- 

метал, 

меморіаль

на дошка 

голові 

уряду 

ЗУНР 

С.Голубов

ичу – 

граніт, гіпс 

Меморіаль

на дошка 

ЗУНР – 

0,95х0,75 

м, 

меморіаль

на дошка 

голові 

уряду 

ЗУНР 

Голубович

у С.– 

1,2х0,4 м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

8 1689   Будинок, у якому була 

тюрма, де 

ув’язнювались жертви 

тоталітарного режиму 

м. Тернопіль, 

вул. Валова, 

11, 

управління 

МВСУ в 

Тернопільські

й області 

1939-1941 

рр. 

м. д. 

1992 

Скульптор 

– 

меморіаль

ної дошки 

– Д. 

Вонсик 

Будинок – 

камінь, 

цегла, 

меморіаль

на дошка – 

мідь 

Меморіаль

на дошка – 

1,65х1 м 

Місцев

ого 

значенн

я  

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.08.1993 

р. №363 

9 17   Будинок, у якому 

зупинялись 

письменники Франко 

Іван Якович і 

Стефаник Василь 

Семенович 

м. Тернопіль, 

вул. Й. 

Сліпого, 3 

Кін. ХІХ 

поч. ХХ 

ст. 

Кін. 

ХІХ ст. 

меморіа

льна 

дошка – 

1976 р. 

Автор 

будинку – 

невідомий, 

меморіаль

ної дошки 

– 

Скульптор 

– І. Козлик 

Камінь, 

цегла, 

черепиця, 

меморіаль

на дошка – 

білий 

мармур 

Будинок – 

12х22х15 

м, 

меморіаль

на дошка – 

0,7х0,5 м, 

площа – 

0,0330 га 

Місцев

ого 

значенн

я  

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



10 18   Будинок, у якому 

народився і жив 

український 

письменник Юліан 

Опільський 

(Рудницький) 

м. Тернопіль, 

бульвар 

Шевченка, 2 

1884-1937 

рр. 

Кін. 

ХІХ ст. 

м.д. 

1989 р. 

Скульптор 

– 

меморіаль

ної дошки 

Маляр О. 

Камінь, 

цегла, 

бляха 

Будинок – 

8,2х18,5х1

5 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,9х0,9 м, 

площа – 

0,0277 га 

Місцев

ого 

значенн

я  

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

11 1139   Будинок колишньої 

гімназії, у якій 

навчався і жив 

режисер Лесь Курбас, 

народився 

Барвінський Василь 

м. Тернопіль, 

вул. Качали, 5 

Барвінськи

й В. – 1888 

р.; Лесь 

Курбас – 

1900-1906 

рр. 

Будино

к – 2 

пол. 

ХІХ ст., 

М. д.: 

1987 р.; 

1988 р. 

  Будинок – 

камінь, 

цегла, дах 

метал, 

меморіаль

ні дошки: 

Курбасу Л. 

– граніт, 

Барвінсько

му О. – 

гіпс, про 

гімназію – 

метал 

меморіаль

ні дошки: 

Курбасу Л. 

– 0,61х1,24 

м, 

Барвінсько

му О. – 

0,6х1,1 м, 

про 

гімназію 

0,5х0,75 м, 

площа 

будинку – 

0,0310 га 

Місцев

ого 

значенн

я  

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 

12 3072   Приміщення слідчих 

ізоляторів в будинку 

колишнього КДБ, у 

якому було 

репресовано 

українських патріотів 

у 1949-1986 рр.  З 

1996 року – історико-

меморіальний музей 

політичних в'язнів 

м. Тернопіль, 

вул. 

Коперника, 1 

Будинок - 

кін. ХІХ 

ст. (1949-

1986 рр.) 

меморіа

льна 

дошка 

та 

музей - 

1996 р. 

  Мем. 

дошка – 

пісковик, 

граніт, 

метал 

Будинок: 

53х13 м, 

меморіаль

на дошка – 

3,1х1,95 м, 

площа - 

0,0690 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



13 13   Будинок, у якому була 

СШ № 1, у якій 

органами НКВС були 

заарештовані учні 10-

го класу та 

розташовувався штаб 

Пд.-Зх. Фронту 

м. Тернопіль, 

вул. 

Коперника, 

14, 

Українська 

гімназія 

учні 

заарештов

ані – весна 

1941 р., 

штаб – 

1941 р. 

Будино

к– поч.. 

ХІХ ст. 

меморіа

льна 

дошка 

про 

штаб – 

1974 р. 

Автор 

будинку – 

невідомий, 

меморіаль

ної дошки 

про штаб – 

Тернопільс

ькі худ. 

виробничі 

майстерні 

Будинок – 

камінь, 

цегла, 

меморіаль

ні дошки: 

учням – 

гіпс, про 

штаб – 

метал 

Будинок – 

12,5х 

25х14 м, 

меморіаль

ні дошки: 

учням – 

1,4х0,8 м, 

про штаб – 

0,9х0,5 м, 

площа – 

0,0350 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

14 1692   Єврейське кладовище м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а 

    Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Кам’яні 

надгробки 

Площа – 

1,0600 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.08.1993 

р. №363 

15 3330   Братська могила 

членів ОУН Голояда 

Павла та Пришляка 

Якова 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29, 

кладовище, 

сектор 43 

1932 р. 1932 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 



16 3065   Могила художника, 

князя Львова Сергія 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29 

кладовище 

1930-1993 

рр. 

1993 р. Автор 

надгробку 

– 

скульптор 

– Рудий Б. 

Постамент

-граніт, 

пам’ятник

–

лабрадори

т 

Постамент 

– 

0,3х2,15х1,

1 м, 

пам’ятник 

– 1,2х0,6 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

17 3063   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Нікульнікова І.К. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29, 

кладовище 

1916-1980 

рр. 

1980 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент 

граніт 

Погруддя-

мідна 

виколотка 

Постамент 

– 

1,65х0,45х

0,45 м, 

висота 

погруддя – 

0,85 м, 

площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

18 3329   Могила полковника 

УПА Омеляна 

Польового «Остапа» 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29, 

кладовище, 

сектор XV 

1999 р. 1999 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

09.03.2017 

р. № 34-од 



19 3058   Могила режисера, 

актора, народного 

артиста України 

Коцюлима М.П. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29, 

кладовище 

1943-2005 

рр. 

2005 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент

-граніт, 

пам’ятник 

–

лабрадори

т, мармур 

Постамент 

– 

0,42х2,4х2,

0 м,  

пам’ятник 

– 1,8х1,5 

м, площа – 

0,001 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

20 3061   Могила громадського 

та церковного діяча о. 

Громницького 

Володимира 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29, 

кладовище 

1862-1938 

рр. 

1938 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон 1х3,0х2,8 

м, площа – 

0,0008 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

21 3062   Могила народного 

артиста УРСР Онипка 

С.І. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29, 

кладовище 

1913-1975 

рр. 

1978 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

мармурова 

табличка 

Постамент 

2,3х2,4 м, 

обеліск – 

3,2х0,7 м, 

площа – 

0,0007 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



22 3064   Могила художника-

живописця, 

реставратора Шолдри 

Д.М. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29, 

кладовище 

1925-1995 1995 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент 

Пам’ятник 

- бетон 

Постамент 

– 

0,35х1,8х1,

8 м, 

пам’ятник 

1,6 м, 

площа – 

0,0005 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

23 3059   Могила Форгеля М.Я. 

- заслуженого діяча 

мистецтв України, 

режисера, художнього 

керівника і директора 

Тернопільського 

академічного театру 

ім. Т. Г. Шевченка 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29, 

кладовище 

1952-2006 

рр. 

2006 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Постамент

-граніт, 

пам’ятник 

–

лабрадори

т, метал 

Постамент 

– 

0,51х2,65х

1,35 м, 

пам’ятник-

1,5х0,73, 

плоша – 

0,0007 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

24 3060   Могила сотника 

Українських Січових 

Стрільців Клима 

Григорія 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, 29, 

кладовище 

1914-1918 

рр. 

Перепо

хований 

1992 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота 1,5, 

Площа 

1,9х1,0 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

25 5 325 Військове кладовище: 

Братські могили воїнів 

Радянської армії (17), 

могили воїнів 

Радянської армії (308) 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище 

1944 р. 1944 р., 

1954 р. 

рек. 

1966 р. 

Масове 

виробницт

во 

Камінь, 

бетон, 

метал 

Висота 

обеліска – 

11 м, 

скульптур

и – 1,75 м, 

площа – 

0,1400 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



26 6   Могила артистки 

Зубрицької Л. А. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище 

1898-1920 

рр. 

1920, 

пан’ят. 

1972 р. 

Робота 

місцевих 

майстрів 

Метал, 

земляний 

насип 

Висота – 

2х2,8х2,25 

м, площа – 

0,0007 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

27 7   Могила артиста 

Калина Володимира 

Івановича 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище, 

49.5364074,25

.6055469 

1896 – 

1923 рр. 

1923 р. 

пам. 

1923 р. 

Невідомий Камінь-

пісковик 

Обеліск –

2,6х2,25х1 

м, площа – 

0,0003 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

28 1703   Могила священика 

Райхенберга Антонія 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище, 

49.536500, 

25.605527 

1825-1903 

рр. 

1825-

1903 рр. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон 

Могила – 

1,85х2,2х1,

95 м, 

площа – 

0,0098 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

29 1704   Могила народного 

артиста України, 

професора 

Загребельного Павла 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище 

1934-1997 

рр 

1997 р. Скульптор 

– 

Сікорськи

й К.  

Граніт Могила – 

1,25х2,85х

2,85 м, 

площа – 

0,0010 ги 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 



30 1705   Могила поета Демківа 

Бориса  

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище 

1936-2001 

рр 

надгроб

ок 2004 

р. 

Робота 

місцевих 

майстрів 

Граніт Могила – 

1,8х2,5х3,6

м, площа – 

0,0010 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

31 1706   Могила письменника 

Вихруща Володимира 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище 

1934-1999 

рр 

1999 р. Скульптор 

– Маляр О. 

Мідь, 

граніт 

Могила – 

2,65х3,4х3,

8, площа – 

0,0013 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

32 1695   Могила начальника 

Генерального штабу 

Української галицької 

армії генерала 

Мишковського Євгена 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище 

1882-1920 

рр. 

1920 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон 

Хрест – 2 

м, площа – 

0,0016 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.08.1993 

р. №363 



33 1693   Братська могила 

жертв тоталітарного 

режиму 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище 

1939-1950-

ті рр. 

90-ті 

рр. ХХ 

ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Насип – 

земля, 

плити – 

мармур, 

хрест – 

метал 

Хрест – 4 

м, Площа – 

0,0442 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.08.1993 

р. №363 

34 1694   Ділянка 

могил Українських 

Січових Стрільців на 

кладовищі 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище 

1914-1918 

рр. 

90-ті 

рр. ХХ 

ст. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь, 

бетон, 

мармур 

Площа – 

0,0588 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.08.1993 

р. №363 

35 3066   Будинок, у якому 

проживав волонтер 

міжнародного 

„Корпусу миру”, 

архітектор, 

громадський діяч, 

почесний громадянин 

Тернополя Звожек Д. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Опільського, 

2 

2002-2006 

рр. 

меморіа

льна 

дошка – 

2006 р. 

  Мем. 

дошка - 

лабрадори

т 

Мем. 

дошка – 

0,8х0,5 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 



36 1696   Будинок, у якому 

зупинялися 

Вітошинський Осип та 

Стефаник Василь 

м. Тернопіль, 

вул. 

Опільського, 

6 

1898-1900; 

1898-1908 

рр. 

Будино

к – 2 

пол. 

ХІХ ст.; 

м. д. – 

1991 р. 

Автор 

будинку – 

невідомий, 

меморіаль

ної дошки 

– 

Мулярчук 

І. 

Будинок – 

камінь, 

цегла, 

меморіаль

на дошка – 

метал 

Будинок – 

8х10х10 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,65х0,86 

м, площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.08.1993 

р. №363 

37 16   Будинок колишнього 

міщанського братства, 

у якому на 

селянському вічі 

виступав письменник 

Франко Іван Якович,  

працював перший 

український 

стаціонарний театр 

„Тернопільські 

театральні вечори” 

(режисери Курбас 

Лесь та Бенцаль 

Микола), виступала 

співачка 

Крушельницька 

Соломія, читав 

авторську поему 

„Мазепа” письменник 

Лепкий Богдан 

м. Тернопіль, 

вул. 

Острозького, 

9 

1905 р., 

1911 р.;     

1915-1917 

рр.       

1928 р.   

1929 р. 

Буд. 

1903 р., 

меморіа

льна 

дошка 

1963 р. 

Автор 

будинку 

невідомий, 

меморіаль

ної дошки 

- 

Тернопільс

ькі худ. 

виробничі 

майстерні 

Д. 

Пилип’як 

В. 

Козловськ

ий 

Скульптор 

– Я. 

Голець 

Будинок – 

камінь, 

цегла, 

бляха, 

меморіаль

на дошки – 

метал 

Будинок – 

9х28х25 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,7х0,5, 

площа – 

0,0700 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147,  

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кії області 

від  

25.08.1993 

р. № 363 



38 1699   Пам’ятне місце 

розстрілу євреїв 

фашистами  

м. Тернопіль, 

вул. Руська, 

12, ТДМУ ім. 

Горбачевсько

го 

07. 1941 р. Мем.до

шка 

1991 р. 

Скульптор 

– 

меморіаль

ної дошки 

Сонсядло 

І. 

Мем. 

дошка – 

гіпс 

Мем. 

дошка – 

0,65х1,95 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.08.1993 

р. №363 

39 1698   Пам’ятник 

митрополиту 

Української 

автокефальної церкви 

Липківському Василю 

м. Тернопіль, 

вул. Руська, 

24, церква 

УАПЦ 

1864-1937 

рр. 

2002 р. Скульптор 

– Маляр 

О., 

архітектор 

– Д. Чепіль 

Камінь-

пісковик 

Скульптур

а – 8х1х0,9 

м 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

40 1700   Будинок, у якому 

перебував композитор 

Лисенко Микола 

м. Тернопіль, 

вул. 

Сагайдачного

, 3 

1903 р. Мем.до

шка 

1991 р. 

Скульптор 

– 

меморіаль

ної дошки 

Д. Стецько 

Мем. 

дошка – 

камінь-

пісковик, 

мідь 

Мем. 

дошка – 

0,74х1,54 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.08.1993 

р. №363 



41 3069   Пам’ятний знак 

(хрест) на місці 

масового захоронення 

жертв епідемії чуми 

1770 р. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Чернівецька 

(52) 

1770 р. 30.12.17

70 р. 

Робота 

місцевих 

майстрів 

камінь 1,0х0,95 Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

42 3 17 Військове кладовище: 

Братські могили воїнів 

Радянської армії (5), 

могили воїнів 

Радянської армії (12) 

м. Тернопіль, 

вул. 

Шухевича, 

парк Слави 

1944 1944, 

пам. 

1944, 

рек. 

1953 

Робота 

місцевих 

майстрів 

Камінь-

пісковик, 

бетон 

Площа – 

0,0336 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

43 3/1   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Максименка А. П. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Шухевича, 

парк Слави 

1944 1944, 

пам. 

1953 

Робота 

місцевих 

майстрів 

Камінь-

пісковик, 

бетон 

Висота 

обеліска 

2,19 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

44 3/2   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Карпенка М. Г. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Шухевича, 

парк Слави 

1944 1984 архітектор 

– 

Калашник 

С., 

Федишин 

О. 

Мармур 

чорний 

1,5х0,75 Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



45 3/3   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Живова А. П. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Шухевича, 

парк Слави 

1944 1984 архітектор 

– 

Калашник 

С., 

Федишин 

О. 

Мармур 

чорний 

1,5х0,75 Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

46 3/4   Могила Героя 

Радянського Союзу 

Танцорова Г. В. 

м. Тернопіль, 

вул. 

Шухевича, 

парк Слави 

1944 1984 архітектор 

– 

Калашник 

С., 

Федишин 

О. 

Мармур 

чорний 

1,5х0,75 Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

47 9   Пагорб Слави м. Тернопіль, 

вул. 

Шухевича, 

парк Слави 

1941-1945 

рр. 

1970 р. Скульптор 

– 

Примаченк

о В.; 

архітектор 

– 

Гаврилюк 

Б., 

Гронський 

Е. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

граніт, 

базальтова 

крихта 

Висота 

композиції 

– 7,7 м, 

земляний 

насип – 6,5 

м, площа - 

0,0625 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

48 994   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

м. Тернопіль, 

мікрорайон 

Пронятин 

1941-1945 1985 р. архітектор 

–. 

Наконечни

й М. М., 

Маркевич 

І. Д. 

(Тернопіль

) 

Камінь, 

бетон 

Заг. висота 

– 8 м; 

довжина – 

16 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



49 3067   Пам'ятний знак 

правоохоронцям 

області, які віддали 

своє життя при 

виконанні службового 

обов'язку 

м. Тернопіль, 

проспект 

Злуки (Парк 

Національног

о 

Відродження) 

  2000 р. архітектор 

– Чепіль Д. 

Пам’ятник  

постамент-

граніт,  

пам. 

дошки - 

бронза 

Висота – 

1,6 м, 

пам'ятна 

дошка – 

1,6х0,12 м, 

площа – 

0,003 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

50 1712   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули під час війни 

в Афганістані 

м. Тернопіль, 

проспект 

Злуки, парк 

Національног

о 

відродження 

1979-1989 

рр. 

1993 р. Скульптор 

– 

Сікорськи

й К.Б, 

архітектор 

– Чепіль Д. 

В. 

Мідь 

карбована 

Скульптур

а – 3,5 м, 

постамент 

– 0,9х4х5 

м, площа – 

0,0400 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

51 1915   Пам’ятник жертвам 

чорнобильської 

катастрофи та інших 

аварій, пов’язаних з 

ядерною енергією 

м. Тернопіль, 

проспект 

Злуки, парк 

Національног

о 

відродження 

26 квітня 

1986 р. 

2001 р. Скульптор 

– 

Садовник 

В., 

архітектор 

– Чепіль Д. 

Мідь 

карбована, 

камінь 

Скільптура 

– 2,9 м, 

постамент 

– 13х13 м, 

площа – 

0,0200 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 



52 3159   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Глядки, 

центр 

1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

1,25х1,25, 

висота 1,8 

м; висота 

хреста 1,3 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

53 4405-Тр 

(3161) 

  Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Городище, 

при в’їзді в 

село 

1848 р. 1861 Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

- 

3,8х1,7х1,7 

м; висота 

ніші - 1,0 

м, площа - 

0,0003 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

28.11.2013 

р. № 1224  

54 1061   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Городище, 

центр, біля 

пам’ятника Т. 

Шевченку 

1941-1945 

рр. 

1985 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Стела – 

6х2х2 м, 

площа – 

0,0025 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



55 332   Могила воїна 

Червоної армії 

Кришталя Г. 

с. Іванківці 1939 р. 1939 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота – 

1,9 м, 

площа - 

0,0008 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

56 335   Братські могили воїнів 

Радянської армії 

с. Кобзарівка 1944 р. 1955 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску –  

2,5 м, 

площа - 

0,0400 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

57 1512   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кобзарівка, 

роздоріжжя, 

біля магазину 

1941-1945 

рр. 

1984 р.   Цегла, 

бетон, 

камінь 

Пам’ятний 

знак – 

3х15х1 м, 

площа – 

0,0086 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

58 337   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Курівці 1941-1945 

рр. 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

3 м, 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



59 3178   Пам’ятне місце 

зустрічі селян с. 

Курівці з Іваном 

Франком та Лесем 

Мартовичем 

с. Курівці, 

біля мосту 

через р. 

Золота Липа 

      камінь 0,8х0,6 

висота 

плити 0,55, 

площа 6,5 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

60 3179   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Малашівці, 

навпроти 

церкви, за 

фельдшерськ

о-

акушерським 

пунктом 

1848 р.    Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Постамент 

1,2х1,2 

висота 2,2 

м; висота 

хреста 1,3, 

площа 3 

м2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

61 1520   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії Агарова О. і 

Фалькова В. 

с. Чернихів 1944 р. 1944 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

62 345   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Чернихів, 

біля будинку 

культури 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь, 

мармур 

Обеліск – 

6х8х3 м, 

площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



63 1521   Пам’ятний знак 

Українським Січовим 

Стрільцям 

(Шестиступінчастий 

прямокутний 

постамент, 

чотирикутний насип 

облицьований 

каменем) 

с. Чернихів, 

біля церкви 

1914-1919 

рр. 

1926 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Обеліск – 

4 м, насип 

– 0,9х3х4 

м, площа – 

0,0015 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

64 1142   Братська могила 

червоноармійців 

с. Чернихів, 

кладовище 

1939 р. 1984 р. 

рек 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

з/бетон, 

камінь 

Заг. висота 

– 3,5 м, 

площа - 

0,0004 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

65 3197   Пам’ятник (курган) 

«Борцям за волю 

України»  

с. Чернихів, 

напроти 

церкви, на 

місці 

пам’ятника 

зруйнованого 

радянською 

владою у 

березні 1945 

р. 

зруйнован

ий в 

березні 

1945 р. 

1991 р.   Земляний 

насип, 

металевий 

хрест. 

Зруйнован

ий – 

камінь-

пісковик 

Курган – 3, 

діаметр – 

20 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворен

ня 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катег

орія 

охоро

ни 

Рішення 

про 

взяття під 

охорону 

1 3040   Пам'ятний знак – Ікона 

Матері Божої 

Неустанної Помочі 

м. Тернопіль, 

бульвар 

Данила 

Галицького, 

1а (подвір'я 

церкви 

Матері Божої 

Неустанної 

Помочі) 

- 4 грудня 

2003 

року 

Скульптор 

– Шевчук 

М. 

камінь 

пісковик 

Постамент 

– 1,3 м, 

ікона – 

2,0х1,25х0

,4 м, 

площа – 

0,0004 га, 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

27.01.2010 

р. № 16 

2 3256   Пам'ятник оперній 

співачці 

Крушельницькій 

Соломії Амвросіївні 

м. Тернопіль, 

бульвар 

Т.Шевченка 

1872-1952 

рр. 

2010 р. Скульптор 

Володими

р Стасюк 

(Рівне), 

архітектор 

Ізабелла 

Ткачук, 

Данило 

Чепіль  

Бронза Висота 

скульптур

и - 3,8 м 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

05.04.2012 

р. № 42 



3 1688   Пам’ятник провіднику 

Організації Українських 

Націоналістів Стецьку 

Ярославу 

м. Тернопіль, 

бульвар 

Шевченка, 

сквер 

1912-1986 

рр. 

1998 р. Скульптор 

– 

Невеселий 

Микола, 

архітектор 

– Чепіль 

Данило 

Скульптур

а – бронза, 

постамент 

– граніт 

Скульптур

а – 0,9 м., 

постамент 

– 

2х1,7х2,35 

м, площа – 

0,0016 га 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції  від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 1687   Пам’ятник митрополиту 

Шептицькому Андрею 

м. Тернопіль, 

бульвар 

Шевченка, 

сквер А. 

Шептицького 

1865-1944 

рр. 

2001 р. Скульптор 

– Головчак 

О., 

архітектор 

– Головчак 

П. 

Скульптур

а – мідь 

карбована, 

постамент 

– граніт 

Скульптур

а – 1,35 м, 

постамент 

– 

2,1х2,2х2,

2 м, площа 

– 0,0018 га 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції  від 

18.10.2005 

р. № 112 

5     Пам’ятний знак (хрест) з 

барельєфами святих 

м. Тернопіль, 

вул. 

Бережанська, 

26 

1851 р. 1851 р.       Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції  від 

07.03.2018 

р. № 28-од 



6 33   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Тернопіль, 

вул. 

Грушевського

, сквер біля 

драмтеатру 

1814-1861 

рр. 

1982 р. Скульптор 

– 

Невеселий 

Микола, 

архітектор 

– 

Калашник 

С. 

Мідь 

карбована 

Скульптур

а –2,8 м, 

постамент 

– 1,2 м, 

площа – 

0,0040 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

7 1690   Пам’ятник академіку 

Гнатюку Володимиру 

Михайловичу 

м. Тернопіль, 

вул. 

Кривоноса, 2 

1871-1926 

рр. 

1999 р. Скульптор 

– Мельник 

В., 

архітектор 

– Якимук 

В. 

Мідь 

карбована, 

постамент 

– граніт, 

камінь 

Скульптур

а – 1 м, 

постамент 

– 

2,2х0,6х0,

6 м, площа 

– 0,0015 га 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

18.10.2005 

р. № 112 

8 1685   Барельєф художника, 

реставратора Шолдри 

Діонізія 

м. Тернопіль, 

вул. 

Листопадова,

8 (на розі вул. 

Листопадової 

і 

Грушевського

) 

1925-1995 

рр. 

1998 р. Скульптор 

– Маляр 

О. 

Мідь 1,8х0,8 м Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

18.10.2005 

р. № 112 



9 23   Художній надгробок на 

могилі Анни та Емілії 

Губер 

м. Тернопіль, 

вул. 

Микулинецьк

а, кладовище 

1860 р. 

1847(?) р. 

1860 р. Скульптор 

– Евтельє 

П. 

Черепашн

ик, вапняк 

Скульптур

а –0,8 м, 

постамент 

–0,65 м, 

площа – 

0,0002 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 1684   Пам’ятник вченому, 

академіку 

Горбачевському Івану 

Яковичу 

м. Тернопіль, 

вул. Руська, 

біля корпусу 

медичної 

академії 

1854-1942 

рр. 

2004 р. Скульптор 

– Маляр 

О., 

архітектор 

– Білик Р. 

Скульптур

а – мідь 

карбована, 

постамент 

– камінь 

Скульптур

а – 

1,42х2,15х

1,3 м, 

постамент 

– 5х5 м, 

площа – 

0,0025 га 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 3257   Пам'ятник провіднику 

Організації Українських 

Націоналістів Бандері 

Степану Андрійовичу 

м. Тернопіль, 

вул. 

С.Крушельни

цької, парк 

імені Тараса 

Шевченка, 

біля обласної 

державної 

адміністрації 

1909-1959 

рр. 

2008 р. Скульптор 

- Роман 

Вільгушин

ський. 

Постамент 

- граніт, 

скульптур

а червоний 

камінь 

пісковик 

покритий 

карбовано

ю міддю 

Висота  

постамент

у - 2,5 м, 

висота 

скульптур

и - 4 м 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

05.04.2012 

р. № 42 



12 1711   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

м. Тернопіль, 

вул. 

Сагайдачного 

(сквер) 

1856-1916 

рр. 

1995 р. Скульптор 

– 

Сонсядло 

І., 

архітектор 

– Чепіль 

Д. 

Скульптур

а – мідь 

карбована, 

постамент 

– граніт 

Скульптур

а – 5 м, 

постамент 

– 0,8х7х7 

м, площа – 

0,0050 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Розпорядж

ення 

Голови 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

26.05.1997 

р. № 209 

13 1683   Пам’ятник патріарху 

Сліпому Йосифу 

м. Тернопіль, 

вул. 

Сагайдачного, 

біля УГКЦ 

1822-1984 

рр. 

27.08.20

04 р. 

Скульптор 

– 

Вільгушин

ський 

Роман, 

архітектор 

Водоп’ян 

А. мідна 

виколотка 

Гриненка 

Б. 

Скульптур

а –мідь 

карбована, 

постамент 

– граніт 

Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 0,8х3х3 

м, площа – 

0,0010 м 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

18.10.2005 

р. № 112 

14 1701   Скульптура Ангела-

хоронителя 

м. Тернопіль, 

вул. 

Танцорова, 

біля 

облпрофради 

– 2001 р. Скульптор 

– 

Садовник 

В. 

Камінь Скульптур

а – 2,5 м, 

постамент 

– 

4х1,5х1,5 

м, площа – 

0,0010 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

18.10.2005 

р. № 112 



15 28   Пам’ятник поету, 

письменнику Пушкіну 

Олександру 

Сергійовичу 

м. Тернопіль, 

вул. 

Чорновола 

(сквер) 

1799-1837 

рр. 

спорудж

ено - 

1959. 

1961 

(встан.), 

1988- 

реконстр

уйовано 

Скульптор 

– 

Вронський 

М.К., 

Олійник 

О. П., 

Скобликов 

О. П. 

архітектор 

– 

Гронський 

Е. 

(Тернопіль

) 

Оргскло 

(скульпт), 

граніт 

Скульптур

а – 2,7 м, 

постамент 

– 4 м, 

площа – 

0,0025 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 1702   Барельєф громадсько-

політичного діяча 

Чорновола В’ячеслава 

Максимовича 

м. Тернопіль, 

вул. 

Чорновола, 1 

1937 - 

1999 рр. 

1999 р. 

24.10 

Скульптор 

Маляр О., 

архітектор 

Калашник 

С. 

Мідь 

карбована, 

граніт 

2,0х0,8 м, 

площа – 

0,0002 га 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

18.10.2005 

р. № 112 

17 1682   Пам’ятник князю 

Данилу Галицькому 

м. Тернопіль, 

Майдан Волі 

1201-1264 

рр. 

2002 р. Скульптор 

– Рудий Б., 

архітектор 

– Міщук 

О. 

Скульптур

а – бронза, 

постамент 

– граніт 

Скулптура 

– 4м, 

постамент 

– 3х10х10 

м, площа – 

0,0100 га 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

18.10.2005 

р. № 112 



18 926 6 Алея Героїв: м. Тернопіль, 

парк Слави 

1944 р. 1984 р.     Площа - 

0,0530 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

19 926/1   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Живову Анатолію 

Павловичу 

м. Тернопіль, 

парк Слави 

1944 р. 1984 р. Скульптор 

– Невесела 

Т.І., 

архітектор 

– 

Калашник 

С.О., 

Довбенчук 

Л.М., 

Федишин 

О.І. 

(Тернопіль

) 

Бронза, 

бетон, 

мармур 

Скульптур

а –1 м, 

постамент 

–2 м, 

площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

20 926/5   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Карпенку Миколі 

Григоровичу 

м. Тернопіль, 

парк Слави 

1944 р. 1984 р. Скульптор 

– 

Садовник 

В.П, 

архітектор 

– 

Калашник 

С.О., 

Довбенчук 

Л.М., 

Федишин 

О.І 

(Тернопіль

) 

Бронза, 

бетон, 

мармур 

Скульптур

а –1 м, 

постамент 

–2 м, 

площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

 Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 



21 926/6   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Максименку 

Олександру Петровичу 

м. Тернопіль, 

парк Слави 

1944 р. 1984 р. Скульптор 

– Мельник 

В.М., 

архітектор 

– 

Калашник 

С.О., 

Довбенчук 

Л.М., 

Федишин 

О.І. 

(Тернопіль

) 

Бронза, 

бетон, 

мармур 

Скульптур

а –1 м, 

постамент 

–2 м, 

площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

22 926/3   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Пігорєву Миколі 

Григоровичу 

м. Тернопіль, 

парк Слави 

1944 р. 1984 р. Скульптор 

– 

Невеселий 

М.В., 

архітектор 

– 

Калашник 

С.О., 

Довбенчук 

Л.М., 

Федишин 

О.І. 

(Тернопіль

) 

Бронза, 

бетон, 

мармур 

Скульптур

а –1 м, 

постамент 

–2 м, 

площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 



23 926/2   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Танцорову Григорію 

васильовичу 

м. Тернопіль, 

парк Слави 

1944 р. 1984 р. Скульптор 

– Невесела 

Т., 

архітектор 

– 

Калашник 

С.О., 

Довбенчук 

Л.М., 

Федишин 

О.І. 

(Тернопіль

) 

Бронза, 

бетон, 

мармур 

Скульптур

а –1 м, 

постамент 

–2 м, 

площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

24 926/4   Пам’ятник Герою 

Радянського Союзу 

Чалдаєву Віктору 

Алієвичу 

м. Тернопіль, 

парк Слави 

1944 р. 1984 р. Скульптор 

– Козлик 

І., 

архітектор 

– 

Калашник 

С., 

Довбенчук 

Л., 

Федишин 

О. 

(Тернопіль

) 

Бронза, 

бетон, 

мармур 

Скульптур

а –1 м, 

постамент 

–2 м, 

площа – 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

25 1501   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Городище, 

біля церкви 

1814-1861 

рр. 

1989 р.   Мідь, 

мармурова 

крихта 

Скульптур

а – 1,15 м, 

постамент 

– 

2,4х1,7х1,

7 м, площа 

– 0,0082 га 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

18.10.2005 

р. № 112 



26 4406-Тр 

(3026) 

  Скульптура св. Роха с. Кобзарівка, 

вул. 

Центральна, 

центр, 

роздоріжжя 

- ХІХ ст. Робота 

самодіяль

них 

майстрів 

камінь Скульптур

а – 1,15 м. 

постамент 

– 

1,8х1,85х1

,85 м, 

площа – 

0,0008 га 

Місцев

ого 

значен

ня 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

27.01.2010 

р. № 16, 

Наказ 

Міністерст

ва 

культури 

України 

від 

28.11.2013 

р. № 1224 

27 355   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Курівці 1814-1861 

рр. 

1964 р. Скульптор 

- Лупійчук 

Володими

р 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 0,95 м, 

постамент 

–1,8 м 

Місцев

ого 

значен

ня 

Рішення 

виконкому 

Тернопіль

ської 

обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



28 1522   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Чернихів, 

біля будинку 

культури 

1814-1861 

рр. 

1994 р.   Мідь 

карбована, 

цегла, 

облицьова

на 

мармурови

ми 

плитами 

Скульптур

а – 3 м, 

постамент 

– 

2,5х1,5х1,

5 м; 

цоколь – 

2,0х2,0 м, 

площа – 

0,0006 га 

Щойно 

виявле

ний 

Наказ 

управлінн

я культури 

Тернопіль

ської 

обласної 

державної 

адміністра

ції від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Тернопільська територіальна громада 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно 

до рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1 286 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

2 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

2. 7/1 Споруда товариства 

народних шкіл (мур.) 

м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

1 

1906-1911 

рр. 1913 р. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

3. 2030 Універмаг (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

12 

1957-1959 

рр. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

4. 2148/1 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

14 

ХІХ- 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

28.09.1995 р. № 35 

5. 10 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

15 

ХІХ- 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

6. 10 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

19 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

7. 288 Пошта (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

21 

40-і роки  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

8. 8 Готель “Подільський” (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

23 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому   від 05.12.1986 року 

№ 343 

9. 288 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

25 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

10. 2032 Кінотеатр “Перемога” (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

27 

1950 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 



11. 7 Будинок „Українбанку” м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

3 

1904-1906 

рр. 

місцевого 

значення 

Рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05 грудня 1986 

року №343 

12. 291 Будинок страхової компанії 

„Польський заклад 

взаємного забезпечення” 

(мур.) 

м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

31 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

13. 2033 Житлово-торгівельний 

будинок “Кооператор” 

(мур.) 

м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

33 

ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

14. 289 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

35 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 року № 

32 

15. 290 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

37 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

16. 287 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

4 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

17. 9 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

5 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

18. 6 Обласний музично-

драматичний театр (мур.) 

м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

6 

1953-1957 

рр. 

місцевого 

значення 

 Рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05 грудня 1986 

року №343 

19. 2028 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

7 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

20. 2029 Будинок „Просвіти” (мур.) м. Тернопіль  

бульвар Т. Шевченка, 

9 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

21. 333 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Академіка 

Гнатюка, 10 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 



22. 332/2 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Академіка 

Гнатюка, 11 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

23. 334 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Академіка 

Гнатюка, 12 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

24. 335 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Академіка 

Гнатюка, 14 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

25. 336 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль вул. 

Академіка Гнатюка, 16 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

26. 332/1 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль 

вул. Академіка 

Гнатюка, 9 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

27. 332/0 Комплекс житлових 

будинків 

м. Тернопіль  

вул. Академіка 

Гнатюка, 9, 11 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

28. 300 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Б. Хмельницького, 

14 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

29. 2026 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Б. Хмельницького, 

31 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

30. 2027 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Б. Хмельницького, 

33 

ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

31. 1991 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Б. Хмельницького, 

17 

ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

32. 1976 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Багата, 3 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

33. 1998 Будівля бару „Каскад” 

(мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Білецька ,1 

1950-1954 

рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

34. 4345- Будинок житловий (мур.) м. Тернопіль  1938 р. місцевого наказ Міністерства культури 



Тр (пам’ятка архітектура, 

історії) 

вул. Броварна, 35 значення України № 912/0/16-11 від 

21.10.2011 р. 

35. 304 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 3 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

36. 303 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 4 

1907 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

37. 306 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 5 

1911 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

38. 305/1 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 6 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

39. 305/2 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 7 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

40. 307 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 8 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

41. 308 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 9 

1916 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

42. 302 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 1  

(Музейна, 3) 

1928 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

43. 309 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 10 

1937 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

44. 310 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 12 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

45. 311 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 14 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

46. 312 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 16 

1907 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

47. 313 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Валова, 18 

1913 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

48. 314 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 1 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

49. 323 Житловий будинок(мур.) м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 



Сагайдачного, 13 

50. 637/1 Костел монастиря 

Домініканів (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 14 

1749-1779рр національного 

значення 

Постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

51. 637/2 Келії монастиря Домініканів 

(мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 14 

1749-1779рр національного 

значення 

Постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

52. 315 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 2 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

53. 319 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 3 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

54. 316 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 4 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

55. 320/1 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 5 

1905 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

56. 318 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 6 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

57. 320/2 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 7 (15) 

1905 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

58. 321 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 9 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

59. 1980 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гоголя, 6 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

60. 1981 Баня (мур.) м. Тернопіль  

вул. Гоголя, 8 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

61. 340 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Головацького, 10 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 



62. 341 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Головацького, 11 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

63. 339 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Головацького, 7 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

64. 328 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Горбачевського, 1 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

65. 329 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Горбачевського, 3 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

66. 1999 Житлово-торгівельний 

будинок (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Грушевського, 1 

1950 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

67. 16 Гімназія Ю. Словацького 

(мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Грушевського, 2 

1908-1911 

рр. 

місцевого 

значення 

Рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05 грудня 1986 р. 

№ 343 

68. 342 Школа №3 (мур.) м. Тернопіль  

вул. Грушевського, 3 

1954 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

69. 2000 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Грушевського, 4 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

70. 2147 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Грушевського, 5 

1958-1960 

рр. 

місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

28.09.1995 р. № 35 

71. 15 Австро-угорський банк 

(мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Грушевського, 6 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

72. 2001 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Довга, 6     

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

73. 1977 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Доли, 4 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

74. 1979 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Доли, 7 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

75. 1978 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Доли, 8-а 

ХІХ ст.  місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

76. 324 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  кінець ХІХ місцевого рішення Тернопільського 



вул. За Рудкою, 5 

(Крупської, 5) 

ст. значення облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

77. 331 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Замкова, 10-А 

(Суворова, 8) 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

78. 2002 Павільйон-альтанка (мур.) м. Тернопіль  

вул. Замкова, 12 

1948-1950рр. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

79. 634 Старий Замок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Замкова, 12 

1540 р. національного 

значення 

Постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

80. 257 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. І. Франка, 11 

1937 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

81. 258 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. І. Франка, 12 

1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

82. 42749 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. І. Франка, 2 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

83. 14/0 Комплекс житлових 

будинків (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. І. Франка, 2, 4, 6 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

84. 259 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. І. Франка, 20 

1938 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

85. 260 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. І. Франка, 21 

1894 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

86. 256 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. І. Франка, 3 

1898 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

87. 14/2 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. І. Франка, 4 

1893 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401, рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 

№343 

88. 14/3 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. І. Франка, 6 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. 



№343, рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

89. 2 Адвокатська канцелярія 

Северина Даниловича 

м. Тернопіль  

вул. Й. Сліпого, 1 

(Космодем'янської, 1) 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

90. 285 Адмінбудинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Й. Сліпого, 3 

(Космодем'янської, 3) 

1894 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

91. 1995 Адмінбудинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Й. Сліпого, 7 (10) 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. № 44 

92. 2004 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Камінна, 3 

ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

93. 2003 Школа ім. Королеви Ядвіги 

(мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Камінна, 2 

1857 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

94. 1974 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Камінна, 4 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р .№44 

95. 2144 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Камінна, 6 

1894-1896рр. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

28.09.1995 р. № 35 

96. 2005 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Качали, 3 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

97. 2007 Бурса ім. С. Качали (мур.) м. Тернопіль  

вул. Качали, 5 

1873 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

98. 2006 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Качали, 4 

ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. № 83 

99. 2014 Житлово-торгівельний 

будинок (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 1 

1958-1960рр. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. № 83 

100. 2018 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

10 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

101. 12 Будинок міщанського м. Тернопіль  1905 р. місцевого рішення Тернопільського 



братства (мур.) вул. Кн. Острозького, 

11 

значення облвиконкому від 05.12.1986 р. № 

343 

102. 1996 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

15 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

103. 1997 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

17 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

104. 1997/2 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

19 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

105. 2145 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 2 

1894-1896рр. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

28.09.1995 р. № 35 

106. 1988 Будинок обласного суду 

(колишня українська 

захоронка) (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

20 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

107. 292 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

21 

1925 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

108. 294 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

25 (Островського, 21) 

1899 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

109. 2015 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 3 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

110. 1987 Дитсадок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

31 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

111. 295 Фундація князя Острозького 

(мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

37 (Островського, 31) 

1886 р., 1931 

р. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

112. 297 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

48 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 



113. 2016 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 5 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

114. 1990 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

54 

ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

115. 2019 Житловий будинок 

(Плебанія) (мур.) 

м. Тернопіль 

вул. Кн. Острозького, 

66 

ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р.  № 

83 

116. 2017 Єврейський шпиталь (мур.) м. Тернопіль 

вул. Кн. Острозького, 9 

(7) 

середина  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р.  № 

83 

116. 296 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

26 (42) 

1921 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

117. 11 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Кн. Острозького, 

45 (Островського, 39) 

1954-1956 

рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. № 

343 

118. 2008 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Коперника, 11 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р.  № 

83 

119. 283 Вища реальна школа (мур.) м. Тернопіль  

вул. Коперника, 14 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

120. 284 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Коперника, 18 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

121. 337 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Котляревського, 2 

1917 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

122. 338 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Котляревського, 4 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

123. 2009 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Липова, 2 

1957 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р.  № 

83 

124. 2010 Іпотечний банк (мур.) м. Тернопіль  

вул. Листопадова, 3 

1867 р. місцевого 

значення 

Рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. № 83 



125. 1 Жіночий ліцей сестер 

йосифіток (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Листопадова, 4 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

Рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. № 

343 

126. 2011 Будинок офіцерського 

зібрання (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Листопадова, 5 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

Рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

127. 2146 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Листопадова, 7 

1953 р. місцевого 

значення 

розпорядження голови ОДА від 

28.09.1995 р. № 35 

128. 2012 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Листопадова, 9 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р.   № 

83 

129. 1917 Каплиця (мур.) м. Тернопіль  

вул. Микулинецька (на 

цвинтарі) 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

130. 1923 Церква св. Михаїла (мур.) м. Тернопіль  

вул. Мирна, 36  

(с. Пронятин) 

1831 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

131. 274 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Над Сатавом, 6 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

132. 275 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Над Ставом, 11 

1927 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

133. 635 Церква Воздвиження 

Чесного Хреста (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Над Ставом, 16 

XVI-XVII ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

134. 1993 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Над Ставом, 7 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

135. 282 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. О. Кульчицької, 1 

(Комсомольська, 7) 

1902 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

136. 281 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. О. Кульчицької, 

11 

1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

137. 279 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. О. Кульчицької, 3 

ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

138. 277 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. О. Кульчицької, 4 

1902 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 



139. 278 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. О. Кульчицької, 5 

1908 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

140. 277 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. О. Кульчицької, 7 

1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

141. 280 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. О. Кульчицької, 9 

1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

142. 344 Бойня (м’ясокомбінат) 

(мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Оболоння, 8 

(Білогірська, 1) 

1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

143. 1975 Будівля музучилища (мур.) м. Тернопіль  

вул. Паращука, 4  

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

144. 2035/3 - інфекційний корпус м. Тернопіль  

вул. Пирогова, 16 

1937 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р.  № 

83 

145. 2013 Адмінбудинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Полковника 

Нечая, 23 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

145. 232 Медінститут (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 12 

середина  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

146. 233/1 Кооперативний технікум 

(мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Руська, 17 

середина  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

147. 233/2 Житлово-торгівельний 

будинок (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Руська, 19 

1957-1959 

рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

148. 233/3 Житлово-торгівельний 

будинок (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Руська, 21 

середина  

ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

149. 636 Церква Різдва Христового 

(мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Руська, 22 

1602-1608 

рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

150. 235 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 23 

1920 р., 1954 

р. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р.  № 

32 

151. 2020 Житлово-торгівельний 

будинок (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Руська, 24 

1957-1959 

рр. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р.  № 

83 

152. 237 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  1900 р. місцевого рішення Тернопільського 



вул. Руська, 25  

(Леніна, 35) 

значення облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

153. 234 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 26  

(Леніна, 32) 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

154. 239 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 27 

1908 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

155. 236 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 28  

(Леніна, 34) 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

156. 241 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 29 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

157. 238 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 30  

(Леніна, 36) 

1900 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

158. 243 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 31 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

159. 240 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 32 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

160. 244 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 33 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

161. 242 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 34 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

162. 245 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 35 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

163. 5 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 36 

 (Леніна, 42) 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

164. 247 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 37 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

165. 248 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 39 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

166. 246/1 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 40 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 



167. 246/2 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 42 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

168. 250 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 45 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

169. 2021 Міський суд (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 47,49 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

170. 249 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 48 

 (Леніна, 54) 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

171. 251 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 50  

(Леніна, 56) 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

172. 252 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Руська, 52 

 (Леніна, 58) 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

173. 298 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Січинського, 2 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

174. 299 Житловий будинок(мур.) м. Тернопіль  

вул. Січинського, 6 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

175. 301 Народна школа (мур.) м. Тернопіль  

вул. Січових стрільців, 

13 

1881 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

176. 2022 Бордель (Сиротинець) (мур.) м. Тернопіль  

вул. Січових стрільців, 

17 

1899 р., 1901 

р. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

177. 2023 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Стаднікової, 16 

ХІХ-ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

178. 2024 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Старий ринок, 1 

XVII ст. – 

початок ХІХ 

ст. (1917) 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

179. 2025 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Стецька, 12 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  



№ 83 

180. 1983 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Федьковича, 12 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

181. 1984 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Федьковича, 2 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

182. 1985 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Федьковича, 4 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

183. 1986 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Федьковича, 6 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

184. 1982 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Федьковича, 8 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 06.10.1994 р. №44 

185. 3/0 Комплекс будинків 

поштового відомства (мур.) 

м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 1 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

186. 272 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 17 

1927 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

187. 265 Замок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 10 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

188. 266 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 11 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

189. 267 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 12 

1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

190. 268 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 13 

1890 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

191. 269 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 14 

1890 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

192. 270 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 15 

1906 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

193. 271 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 16 

1906 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

194. 273 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 18 

1925 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

195. 261 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 2 

1956 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 



196. 3/1  Адмінбудинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 3 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

197. 4 Будинок зв’язку (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола ,4 

1963-1965 

рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 05.12.1986 р. № 

343 

198. 3/2 Адмінбудинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 5 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 09.08.1982 р. № 

401 

199. 262 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 7 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

200. 263 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 8 

(Коперника, 1) 

1901 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

201. 264 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Чорновола, 9 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

202. 2034 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Шептицького, 2 

1911 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

203. 2035/1 - головний корпус шпиталю м. Тернопіль  

вул. Шпитальна 

1911 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

204. 2035/2 - каплиця з моргом м. Тернопіль  

вул. Шпитальна 

1911 р. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

205. 2035/0 Комплекс міського шпиталю 

(мур.) 

м. Тернопіль вул. 

Шпитальна, 2 

1857-1898 

рр. 

місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 року  

№ 83 

206. 253 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Ю. Опільського, 2 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

207. 254 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Ю. Опільського, 4 

кінець ХІХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

208. 255 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Ю. Опільського, 6 

1898 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 



209. 343 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль  

вул. Ю. Словацького, 4 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

210. 325 Палац (Ощадна каса) (мур.) м. Тернопіль  

майдан Волі, 2 

1895-1896 

рр. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

211. 326 Медінститут (адмінкорпус) 

(мур.) 

м. Тернопіль  

майдан Волі, 6 

1957 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

212. 327 Житловий будинок(мур.) м. Тернопіль  

майдан Волі, 8 

1893 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

213. 13 Вокзал станції «Тернопіль» 

(мур.) 

м. Тернопіль 

Привокзальна площа 

1870 р., 1946 

р. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

214. 322 Житловий будинок (мур.) м. Тернопіль 

Сагайдачного, 11 (19) 

початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 29.01.1988 р. № 32 

215. 2045 Церква св. Миколая (мур.) с. Глядки ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

216. 2052 Церква Вознесіння (дер.) с. Курівці початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

217. 2043 Церква Святої Трійці (мур.) с. Малашівці 1895 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

218. 2041 Церква св. Дмитрія (мур.) с. Плесківці початок ХХ 

ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського 

облвиконкому від 18.11.1994 р. №83 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1280-Тр Стоянка 

Пронятин І 

м. Тернопіль,  

мікрорайон 

Пронятин,  

урочище Гора 

Круча, на правому 

березі р. Серет 

середній 

палеоліт (150-30 

тис.р.до н.е.) 

1979 р. 

відкрито 

О.Ситником 

70х50 м Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

2 1281-Тр Стоянка 

Пронятин ІІ 

м. Тернопіль,  

мікрорайон 

Пронятин,  

урочище Біля траси, 

на правому березі  

р. Серет, по лівому 

борту (ближче до 

Пронятина) урізу 

траси Тернопіль-

Львів, 1,5 км від 

північно-східних 

околиць села 

40-30 тис.р. до 

н.е 

1979 р. 

відкрито 

О.Ситником 

Площа не 

визначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

3 1282-Тр Поселення 

Пронятин ІІІ 

м. Тернопіль,  

мікрорайон 

Пронятин,  

урочище Біля траси, 

на правому березі  

р. Серет, гора Лиса 

ХІІ-ІХ ст. до н.е, 

ІІ-V ст., ХІІ-ХІІІ 

ст. 

70-ті рр. ХХ 

ст. відкрито 

Б.Остапівим, 

1979 р. 

обстежено 

О.Ситником 

100х100 м Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 



4 1283-Тр Поселення 

Пронятин ІV 

м. Тернопіль,  

мікрорайон 

Пронятин,  

урочище Поле біля 

гарнізону, 800 м. на 

північний схід від 

села на високому 

крутому правому 

березі Серету, на 

вершині височини, 

100 м на південь від 

будинку 

залізничників 

ХІІ-ІХ ст. до н.е, 

VІІ-VІ ст. до н.е. 

1979 р. 

відкрито 

О.Ситником 

Площа не 

визначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010 

№ 706/0/16-10 

5 1284-Тр Поселення 

Пронятин V 

м. Тернопіль, між 

селом Великий 

Глибочок і 

мікрорайоном 

Пронятин, на 

південному березі 

ставу 

VІІ-VІ ст. до 

н.е., ІІ-V ст., 

1985, 

І.Герета 

Площа не 

визначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

6 1690 Поселення 

Пронятин VІ 

м. Тернопіль, 

північно-східна 

частина 

мікрорайону 

Пронятин, ІІ 

надзаплавна тераса 

р. Серет,  

вул. Зарічна 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

липицька 

культура (І –  ІІІ 

ст.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

М.Ягодинськ

а 

0,70 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



7 2050 Поселення 

Пронятин VІІ 

м. Тернопіль,  

мікрорайон 

Пронятин, 

приблизно 1 км на 

захід від 

мікрорайону, на 

високому лівому 

березі струмка із 

західної сторони 

кар’єру 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.) 

2015 р. 

Ільчишин 

В.В. 

1,5 га Щойно 

виявлена Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

8 1284-Тр Стоянка 

Тернопіль І 

м. Тернопіль, на 

захід від с.Біла, 

лівий берег  

р. Серет, урочище 

Пляж Біла 

середній 

палеоліт (150-30 

тис.р.до н.е.) 

1982 р. 

відкрито 

О.Ситником 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 15.09.2010  

№ 706/0/16-10 

9 2982 Стоянка 

Тернопіль ІІ 

м. Тернопіль, 

урочище 

“Загребелля”, 

правий берег  

р. Серет 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. р.до н.е.) 

1948 р. Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 1685 Поселення  

Тернопіль ІІІ 

м. Тернопіль, 

північно-західні 

околиці міста, 

правий берег 

Тернопільського 

ставу, вул. Підгірна 

епоха бронзи – 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

О.Дерех 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



11 2381 Стоянка 

Вертелка І 

с. Вертелка, 

урочище Поле, в 

південно-східних 

околицях села, 

лівий берег Серета 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1981 р., 

З.А.Дець; 

1985, 1987 

рр. обстежив 

О. Ситник 

0,25 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

12 2379 Стоянка 

Вертелка ІІ 

с. Вертелка, 

урочище Громуші, в 

південно-західній 

частині села, лівий 

берег Серету 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1988 р., 

В.Савич 

0,10 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005 

№ 112 

13 2380 Поселення 

Вертелка ІІІ 

с. Вертелка, 

урочище Церковне, 

в північній частині 

села, вздовж 

північного берега 

ставу  

бронзовий вік 

(кінець ІІІ-ІI тис. 

до н. е.) 

1988 р., В. 

Савич 

0,80 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

14 2391 Стоянка Глядки 

І  

с. Глядки, правий 

берег р. Серет, біля 

дамби 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1988 р., О. 

Ситник 

0,30 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



15 2392 Стоянка Глядки 

ІІ 

с. Глядки, урочище 

Дачі біля яру, 

правий берег 

Серету, на 

південний схід від 

села 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)   

1988 р., 

О.Ситник 

0,30 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

16 2393 Поселення 

Глядки ІІІ  

с. Глядки, урочище 

Береги 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

1,46 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

17 2388 Стоянка Глядки 

IV; поселення 

Глядки V і VI   

с. Глядки, урочище 

Буди 

середній і пізній 

палеоліт (40-10 

тис. років тому), 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

1,8 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



18 2390 Поселення 

Глядки VIII  

с. Глядки, урочище 

Ремені 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1988 р., М. 

Ягодинська 

3,2 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

19 2394 Стоянка Глядки 

ІХ 

с. Глядки, урочище 

Великоглибочецьке 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1988 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

20 2395 Поселення 

майстерня 

Глядки Х 

с. Глядки, урочище 

Поле 

Великоглибочецьке, 

правий берег 

Іванівського озера, 

на південний захід 

від села 

пізня бронза-

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

О.Ситник, 

М.Левчук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

21 1637 Поселення 

Глядки ХІ 

с. Глядки, 

центральна частина 

села, 70 м на 

південний-захід від 

церкви, правий 

берег р. Серет 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2008 р., 

В.Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



22 2399 Поселення та 

городище 

Городище І  

с. Городище, 

урочище Бозок, 

городище 

знаходиться на 

надзаплавних 

терасах та 

привершинній 

частині пагорба, 

між правим берегом 

Серету та правим 

берегом 

Лопушанки. 

Поселення 

знаходиться ближче 

до Серету на 

мисоподібному 

підвищенні 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1871 р., 1970 

р., В. 

Остапів, З. 

Дець, 1983 р. 

обстежила 

М.Ягодинськ

а, з 1987 р. - 

дослідження 

Волинської 

давньорусько

ї арх. 

Еспедиції під 

кер-м  

О.Гаврилюка

, 2008 р. - 

О.Дерех 

15 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

23 2400 Могильник 

грунтовий 

Городище ІІ 

с. Городище, 

урочище Бозок, 

південно-східні 

околиці села, на 

мисі між правим 

берегом Серету і 

правим берегом  

р. Лопушанки  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1987 р., 

О.Гаврилюк 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

24 2398 Стоянка 

Городище ІІІ 

с. Городище, 

урочище Глиняни 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1970 р.,  

В. Савич 

0,30 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



25 2411 Стоянка 

Іванківці І  

с. Іванківці,  

урочище Буркун, 

високий мис 

правого борту балки 

Ставки, лівий берег 

Серету 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1987 р., О. 

Ситник 

1,3х0,5 км Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

26 2412 Поселення 

Іванківці ІІ 

с. Іванківці,  

урочище Хутір 

Калинівка, на схід 

від села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

27 2413 Поселення 

Іванківці ІІІ 

с. Іванківці,  

урочище Хутір 

Калинівка, на 

південний схід від 

села, в центральній 

частині вододілу 

лівого берега 

р.Серет і правого 

берега струмка Ігри 

бронза - ранній 

залізний вік (І 

тис. до н. е.) 

1987 р., 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



28 2410 Стоянка 

Іванківці IV  

с. Іванківці,  

урочище Гаців Гай, 

мисоподібний 

виступ у верхівї 

балки Ставки, на 

схилі, неподалік від 

лісу Гаців гай, лівий 

берег Серету,  

1,5 км на південний 

схід від села 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1987 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

29 4489-Тр Поселення 

Іванківці VІ 

с. Іванківці, 

північно-західна 

частина села, лівий 

берег р. Серет.  

120 м на південний-

схід від церкви 

давньоруський 

час, (ХІІ-ХІІІ 

ст.)  

2013 р. 

М.Бігус, 

А.Заггородні

й  

приблизно 

1,5 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 

департамента 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації   

№ 76-од від 

15.05.2014, 

Наказ МКУ від 

18.04.2017  

№ 323  

30 1210 Стоянка 

Курівці І 

с. Курівці, урочище 

Поле, навпроти 

хутора Лалаки 

правий берег  

р. Нестерівка,  

1,5 км від південних 

околиць села, 

вздовж залізничної 

колії 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому),  

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до 

н.е.)  

1987 р., О. 

Ситник; 

1988-89 рр. 

обстежено 

О.Ситником 

0,15 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



31 2418 Поселення 

Курівці ІІ 

с. Курівці, північні 

околиці села,  

0,3 км від села 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.)  

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

32 1819 Поселення 

Курівці ІІІ 

с. Курівці, західні 

околиці села, лівий 

берег р. Нестерівка 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.) 

2011 р., М. 

Строцень, А. 

Загородній 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культуриобласно

ї державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

33 321 Стоянка та 

поселення 

Малашівці І 

с. Малашівці, 

урочище Ставки, 

вершина та схил 

правого борту балки 

Ставки з природнім 

джерелом води та 

ставом біля лівого 

берега Серету,  

1 км від північно-

західних околиць 

села 

середній і пізній 

палеоліт (40-10 

тис. років тому); 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.) 

1968 р., І. 

Герета, 

обстежено у 

1968 р. 

В.Савичем, у 

1983, 1987 

рр. 

О.Ситником 

1,2 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



34 2423 Стоянка 

Малашівці ІІ 

с. Малашівці, 

урочище Могилки, 

вершина 

підовальної  

платоподібної 

височини лівого 

берега Серету та 

правого берегу  

р. Ігри, південно-

східні околиці села, 

колишній кар’єр , 

тепер сміттєзвалище  

м. Тернопіль 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому)  

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1967 р., 

І.Герета, 

обстежено у 

1968 р. 

В.Савичем, у 

1981, 1983, 

1987 рр. 

О.Ситником 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

35 1209 Стоянка та 

поселення 

Малашівці ІІІ 

с. Малашівці, 

урочище Загорода, 

невисокий крутий 

берег Івачивського 

ставу по лівому 

березі Серету,  

1 км від північно-

західних околиць 

села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) (30-10 тис. 

р. до н.е.); 

райковецька 

культура (кін VІІ 

– ІХ ст).  

1973 р.,  

З. Дець; 

1983, 1987 

рр. – 

обстежено 

О.Ситником 

0,36 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

36 2422 Стоянка та 

поселення 

Малашівці ІV  

с. Малашівці, 

урочище Замчисько, 

високий 

мисоподібний 

виступ у глибині 

балки Ставки, на 

віддалі 1-1,5 км від 

північно-західних 

околиць села, лівий 

берег Серету 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1966 р., З. 

Дець 

0,50 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



37 2419 Стоянка 

Малашівці V  

с. Малашівці, 

урочище 

Жолоби,далеко у 

полі, 1,5 км від 

русла Серету (лівий 

берег), на схилі 

глибокої балки. 

Колись тут були 

численні джерела 

води 

середній (150-40 

тис. років тому) і 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому)  

1971 р., З. 

Дець 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

38 2420 Стоянка 

Малашівці VI 

с. Малашівці, 

урочище Горби, 

північно-західні 

околиці села, лівий 

берег Серету, на 

вершинах і схилах 

мисоподібних 

уступів річкової 

долини 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1981 р., З. 

Дець, 

обстежено 

О.Ситником 

у 1987 р. 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

39 2421 Поселення 

Малашівці VІІ  

с. Малашівці, 

урочище Ставки 

вельбарська 

культура (ІІ – ІV 

ст. н. е.) 

З. Дець 0,5 га Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

40 1636 Поселення 

Плесківці І 

с. Плесківці, 

центральна частина 

села, лівий берег 

безіменного 

струмка 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



41 2064 Поселення 

Плесківці ІІ 

с. Плесківці, 

південно-східна 

частина села, на 

правому березі 

струмка на 

підвищеному 

пагорбі, над 

джерелом 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.); 

2011 р. 

Ягодинська 

М.О., 

Строцень 

Б.С., 

Ільчишин 

В.В. 

приблизно 

0,5 га 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

42 2458 Стоянка 

Чернихів І 

с. Чернихів, на 

південний схід від 

села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1988 р., 

В.Оприск 

0,30 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

43 2459 Стоянка та 

поселення 

Чернихів ІІ  

с. Чернихів, 

урочище 

Сервилиця, на 

північ від села, 

правий берег  

р. Серет 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) (стоянка), 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.)   

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

44 2460 Поселення 

Чернихів ІІІ 

с. Чернихів, 0,2 км 

на північний схід 

від села 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1988 р., 

В.Оприск 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



45 1968 Поселення 

Чернихів V 

с. Чернихів 

,центральна частина 

села на правому 

березі р. Серет, між 

церквою та річкою 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час, (ХІІ-ХІІІ 

ст.) 

2013 р. 

М.Бігус, 

А.Загородній  

приблизно 

2,0 га 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 10   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ангелівка 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Сорочук 

А. 

(Заліщики) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

стели – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

2 617   Братська могила 

радянських партійних 

активістів 

с. Буряківка, 

при в’їзді в 

село 

1946 р. 1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

чорний 

мармур, 

цегла 

Висота 

обеліску – 

3 м, 

постамент

у – 3,85 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 597   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Буряківка, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 2,6 м, 

постамент

у – 2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



4 1011   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії, пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ворвулинці 1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,55 м, 

постамент

у – 0,85 м, 

площа - 

0,0100 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 966   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Головчинці 1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 2,0 м, 

постамент

у – 2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 1390   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (3 

чол.) 

с. 

Дорогичівка 

1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

7 359   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Дорогичівка 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

стели – 8,5 

м, 

скульптур

и – 4 м, 

постамент

у – 1,65 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



8 963   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кошилівці 1941-1945 

рр. 

1985 р. Івано-

франківськ

і 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

пілони – 7 

м, стели – 

2х4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

9 244   Братські могили воїнів 

Радянської армії 

с. Лисівці, 

кладовище, N  

48.859295° E  

25.819020° 

1944 р. 1966 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Надмогиль

ні плити – 

4х2 м, 

обеліски – 

1,8 м, 

площа - 

0,0015 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 381   Могила воїна 

Радянської армії 

Павленка С. 

с. Лисівці, 

кладовище, N 

48.858409° E  

25.818129° 

1944 р. 1965 р. Масове 

виробницт

во 

Цегла, 

мармур 

Висота 

обеліску – 

1,15 м, 

площа - 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

11 373   Могила воїна 

Радянської армії 

Клименка В. 

с. Лисівці, 

околиця 

1944 р. 1965 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь-

пісковик, 

мармур 

Висота 

обеліску – 

2,15 м, 

площа - 

0,0025 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 395   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лисівці, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

9 м, стела 

5х7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



13 3150   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Литячі 1848 р.  реконст

рукція 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

14 3151   Пам’ятне місце 

загибелі Германа П. та 

Данилюка - 

Українських Січових 

Стрільців 

с. Нагоряни, 

біля 

перехрестя 

доріг Нирків-

Торське – 

Устечко-

Ворвулинці 

1919     Земляний 

насип, 

мармурова 

крихта, 

метал 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

15 401   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нирків, 

околиця 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 426   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нирків, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



17 249   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Поділля 1941-1945 

рр. 

1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

18 1114   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Рожанівка 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Сорочук 

А. 

(Заліщики) 

Камінь   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

19 1397   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(25 чол.) 

с. Садки 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

20 250   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Садки 1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



21 1399   Могила сотника 

Української 

Повстанської Армії 

Р.Зозуляка 

с. Солоне 1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

22 932   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Солоне 1941-1945 

рр. 

1984 р. Робота 

місцевих 

майстрів 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

23 251   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Солоне, 

кладовище 

1944 р. 1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

2 м, площа 

- 0,0006 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

24 430   Пам’ятник 

односельчанам, які 

загинули під час 

Першої світової війни 

с. Солоне, 

центр, біля 

дерев'яної 

церкви 

1914-1916 

рр. 

1936 р. Невідомі Бетон Висота 

обеліску – 

1 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

хреста – 1 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



25 1403   Братська могила 

австрійських воїнів 

с. Устечко 1916 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

26 255   Могила радянських 

партизан-ковпаківців 

Соловйової Л. і 

Остроухова М. 

с. Устечко 1943 р. 1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

3 м, площа 

- 0,0014 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

27 257   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Устечко 1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

28 434   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Хмелева, 

кладовище 

1944 р. 1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Висота 

обеліску – 

1,67 м, 

площа - 

0,0016 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



29 1404   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Шипівці 1944 р.       Висота 

хреста і 

постамент

а – 4 м, 

насип – 

3х3х3 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

30 964   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шипівці, 

центр, біля 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Сорочук 

А. 

(Заліщики) 

Бетон, 

камінь 

Загальна 

висота – 4 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

31 258   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Шутроминці 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Чернівецьк

і 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 1,7 м, 

обеліску – 

5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

32 1422   Пам’ятне місце 

масових розстрілів 

євреїв 

смт Товсте 1941-1944 

рр. 

        Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



33 1423   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

смт Товсте 1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

34 252   Братські могили воїнів 

Радянської армії 

(серед яких Герой 

Радянського Союзу 

Худяков Л.) і 

земляків, які загинули 

під час Другої 

Світової війни 

смт Товсте 1941-1945 

рр. 

1955 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 1,25 м, 

обеліску – 

6,2 м, 

площа - 

0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

35 1405   Братська могила 

німецьких воїнів, які 

загинули в Другої 

світовій війні 

смт Товсте 

(перепохован

о на 

кладовище) 

квітень 

1944 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

36 454   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Антонів 1941-1945 

рр. 

1975 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота – 6 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



37 613   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Свидова 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Вольфер 

Р. 

Бетон Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 10   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ангелівка 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Сорочук 

А. 

(Заліщики) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

стели – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

2 617   Братська могила 

радянських партійних 

активістів 

с. Буряківка, 

при в’їзді в 

село 

1946 р. 1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

чорний 

мармур, 

цегла 

Висота 

обеліску – 

3 м, 

постамент

у – 3,85 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

3 597   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Буряківка, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 2,6 м, 

постамент

у – 2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



4 1011   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії, пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Ворвулинці 1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,55 м, 

постамент

у – 0,85 м, 

площа - 

0,0100 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 966   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Головчинці 1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 2,0 м, 

постамент

у – 2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 1390   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії (3 

чол.) 

с. 

Дорогичівка 

1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

7 359   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Дорогичівка 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

стели – 8,5 

м, 

скульптур

и – 4 м, 

постамент

у – 1,65 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



8 963   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кошилівці 1941-1945 

рр. 

1985 р. Івано-

франківськ

і 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,8 м, 

пілони – 7 

м, стели – 

2х4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

9 244   Братські могили воїнів 

Радянської армії 

с. Лисівці, 

кладовище, N  

48.859295° E  

25.819020° 

1944 р. 1966 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Надмогиль

ні плити – 

4х2 м, 

обеліски – 

1,8 м, 

площа - 

0,0015 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

10 381   Могила воїна 

Радянської армії 

Павленка С. 

с. Лисівці, 

кладовище, N 

48.858409° E  

25.818129° 

1944 р. 1965 р. Масове 

виробницт

во 

Цегла, 

мармур 

Висота 

обеліску – 

1,15 м, 

площа - 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

11 373   Могила воїна 

Радянської армії 

Клименка В. 

с. Лисівці, 

околиця 

1944 р. 1965 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь-

пісковик, 

мармур 

Висота 

обеліску – 

2,15 м, 

площа - 

0,0025 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

12 395   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Лисівці, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

9 м, стела 

5х7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



13 3150   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Литячі 1848 р.  реконст

рукція 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь   Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

14 3151   Пам’ятне місце 

загибелі Германа П. та 

Данилюка - 

Українських Січових 

Стрільців 

с. Нагоряни, 

біля 

перехрестя 

доріг Нирків-

Торське – 

Устечко-

Ворвулинці 

1919     Земляний 

насип, 

мармурова 

крихта, 

метал 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

15 401   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нирків, 

околиця 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

16 426   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Нирків, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1965 р. Масове 

виробницт

во 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



17 249   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Поділля 1941-1945 

рр. 

1969 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

цегла 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

18 1114   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Рожанівка 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Сорочук 

А. 

(Заліщики) 

Камінь   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

19 1397   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(25 чол.) 

с. Садки 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

20 250   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Садки 1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 3,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



21 1399   Могила сотника 

Української 

Повстанської Армії 

Р.Зозуляка 

с. Солоне 1944 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

22 932   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Солоне 1941-1945 

рр. 

1984 р. Робота 

місцевих 

майстрів 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 1 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

27.11.1984 

р. № 332 

23 251   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Солоне, 

кладовище 

1944 р. 1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

2 м, площа 

- 0,0006 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

24 430   Пам’ятник 

односельчанам, які 

загинули під час 

Першої світової війни 

с. Солоне, 

центр, біля 

дерев'яної 

церкви 

1914-1916 

рр. 

1936 р. Невідомі Бетон Висота 

обеліску – 

1 м, 

постамент

у – 2,5 м, 

хреста – 1 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



25 1403   Братська могила 

австрійських воїнів 

, с. Устечко 1916 р.         Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

26 255   Могила радянських 

партизан-ковпаківців 

Соловйової Л. і 

Остроухова М. 

с. Устечко 1943 р. 1969 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

3 м, площа 

- 0,0014 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

27 257   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Устечко 1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

28 434   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Хмелева, 

кладовище 

1944 р. 1965 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла Висота 

обеліску – 

1,67 м, 

площа - 

0,0016 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



29 1404   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Шипівці 1944 р.       Висота 

хреста і 

постамент

а – 4 м, 

насип – 

3х3х3 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

30 964   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шипівці, 

центр, біля 

сільської ради 

1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

–  Сорочук 

А. 

(Заліщики) 

Бетон, 

камінь 

Загальна 

висота – 4 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

31 258   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Шутроминці 

1941-1945 

рр. 

1969 р. Чернівецьк

і 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

мармур 

Висота 

скульптур

и – 1,7 м, 

обеліску – 

5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

32 1422   Пам’ятне місце 

масових розстрілів 

євреїв 

смт Товсте 1941-1944 

рр. 

        Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 



33 1423   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

смт Товсте 1848 р. 1848 р.  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

34 252   Братські могили воїнів 

Радянської армії 

(серед яких Герой 

Радянського Союзу 

Худяков Л.) і 

земляків, які загинули 

під час Другої 

Світової війни 

смт Товсте 1941-1945 

рр. 

1955 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 1,25 м, 

обеліску – 

6,2 м, 

площа - 

0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

35 1405   Братська могила 

німецьких воїнів, які 

загинули в Другої 

світовій війні 

смт Товсте 

(перепохован

о на 

кладовище) 

квітень 

1944 р. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

36 454   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Антонів 1941-1945 

рр. 

1975 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота – 6 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



37 613   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Свидова 1941-1945 

рр. 

1967 р. Скульптор 

– Вольфер 

Р. 

Бетон Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Товстенська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідно до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно 

до якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 480 Каплиця  Різдва 

Христового (мур.) 

с. Ангелівка 1895 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

2. 494 Церква св. Миколая (мур.) с. Буряківка 1792 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

3. 495 Костел (мур.) с. Буряківка 1881 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

4. 506 Церква Покрови (мур.) с. Ворвулинці 1879 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

5. 507 Каплиця (мур.) с. Ворвулинці 1925 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

6. 508 Церква Перенесення 

мощей св. Миколая (мур.) 

с. Гиньківці 1876 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

7. 509 Каплиця (мур.) с. Гиньківці 1850 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

8. 481/0 Комплекс споруд церкви 

Успіння Пресвятої 

Богородиці (мур.) 

с. Головчинці ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

9. 481/1 Церква Успіння Пресвятої 

Богородиці (мур.) 

с. Головчинці 1876 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

10. 481/2 Дзвіниця церкви Успіння 

Пресвятої Богородиці 

(мур.) 

с. Головчинці ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

11. 481/3 Каплиця (мур.) с. Головчинці 1826 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

12. 482 Плебанія (мур.) с. Головчинці початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

13. 549 Церква Введення (мур.) с. Дорогичівка 1818 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 



14. 1582/1 Церква Успіння 

Богородиці (мур.) 

с. Кошилівці 1746 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР 

від 06.09.1979 р. № 442 

15. 1582/2 Дзвіниця церкви Успіння 

Богородиці (зміш.) 

с. Кошилівці 1746 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР 

від 06.09.1979 р. № 442 

16. 534 Каплиця св. Миколая 

(мур.) 

с. Нагіряни 1900 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

17. 1583/1 Церква св. Миколая (мур.) с. Нагоряни ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР 

від 06.09.1979 р. № 442 

18. 1583/2 Дзвіниця церкви св. 

Миколая (дер.) 

с. Нагоряни ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР 

від 06.09.1979 р. № 442 

19. 535 Усипальниця Понінських 

(мур.) 

с. Нирків ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

20. 536 Церква Покрови (мур.) с. Нирків 1730 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

21. 537 Кляштор сестер 

милосердя (мур.) 

с. Нирків 1810 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

22. 519 Церква Благовіщення 

(мур.) 

с. Поділля 1647 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

23. 520 Каплиця (мур.) с. Поділля 1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

24. 483 Костел (мур.) с. Рожанівка початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

25. 484 Каплиця (дер.) с. Рожанівка кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

26. 521 Церква Воскресіння (мур.) с. Садки 1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

27. 533 Церква Успення (мур.) с. Свершківці 1894 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

28. 496 Церква св. Михаїла (мур.) с. Слобідка 1882 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

29. 497 Каплиця (мур.) с. Слобідка 1883 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

30. 529/0 Комплекс церкви св. 

Параскеви (мур.) 

с. Устечко кінець ХІХ - 

початок ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 



31. 529/1 Церква св. Параскеви 

(мур.) 

с. Устечко 1881 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

32. 529/2 Дзвіниця церкви св. 

Параскеви (мур.) 

с. Устечко 1881 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

33. 529/3 Каплиця церкви св. 

Параскеви (мур.) 

с. Устечко початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

34. 531 Костел с. Устечко 1876 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

35. 530 Печерний монастир с. Устечко (печера) початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

36 532 Церква св. Параскеви 

(мур.) 

с. Хмелева 1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

37. 467 Замок палацу (руїни) 

(мур.) 

с. Червоногород XVII-XIX ст. місцевого 

значення 

рішення  Тернопільського 

облвиконкому від 25.01.1989 

року  № 15 

38. 503 Костел Вознесіння 

Богородиці (мур.) 

с. Червоногород 1716 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

39. 522 Церква св. Миколая (мур.) с. Шутроминці 1880 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

40. 1890 Церква Іоанна Хрестителя 

(мур.) 

смт Товсте 1770 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 

22.02.1993 р. № 58 

41. 1891 Костел (мур.) смт Товсте 1890 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 

22.02.1993 р. № 58 

42. 470 Ратуша (мур.) смт Товсте  

вул. Українська, 60 

1925 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

43. 478 Житловий будинок (мур.) смт Товсте  

вул. Українська, 107 

кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

44. 477 Житловий будинок (мур.) смт Товсте  

вул. Українська, 107 

кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

45. 479/0 Комплекс Садиби (мур.) смт Товсте  

вул. Українська, 54 

кінець ХІХ - 

початок ХХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

46. 479/1 Садиба (мур.) смт Товсте  кінець ХІХ ст. місцевого рішення Тернопільського ОВК 



вул. Українська, 54 значення від 31.03.1992 р. № 30 

47. 479/2 Господарські приміщення 

садиби 

смт Товсте  

вул. Українська, 54 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

48. 476 Житловий будинок (мур.) смт Товсте  

вул. Українська, 76 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

49. 475 Будинок раввіна (мур.) смт Товсте  

вул. Українська,78 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

50. 468 Костел (мур.) смт Товсте  

вул. Українська, 91 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

52. 473 Панська Садиба (мур.) смт Товсте  

вул. Українська, 92 

кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

53. 467 Церква св. Михаїла (мур.) смт Товсте вул. 

Українська, 98 

1931 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

54. 471 Містечкова забудова 

(мур.) 

смт Товсте  

вул. Українська, 98 

1920-1930 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

55. 472 Панський будинок (мур.) смт Товсте  

вул. Українська, 98 

1840 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

56. 474 Панський будинок (мур.) смт Товсте  

вул. Українська, 98 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

57. 523 Церква Святого Духа 

(дер.) 

с. Солоне 1860 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

58. 524 Каплиця (мур.) с. Солоне 1909 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК 

від 31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Товстенської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2191 Могильник 

Буряківка І 

с. Буряківка, 

урочище Гумнище, 

на фермі 

колишнього 

колгоспу 

сарматська 

культура (ІІІ ст. 

до н. е. – ІV ст. 

н. е.) 

1970 р., 

місцеві 

жителі, 

розкопки Ю. 

Малєєва 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

2 2193 Поселення 

Ворвулинці І 

с. Ворвулинці, 

урочище Вербова 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1966 р., І. 

Герета та М. 

Олексишин 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

3 2195 Поселення 

Ворвулинці ІІ 

с. Ворвулинці, 

урочище 

Жермаківка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1971 р., В. 

Олійник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



4 2196 Поселення 

Ворвулинці ІІІ 

с. Ворвулинці, 

урочище Гора 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1965 р. Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

5 2194 Поселення 

Ворвулинці ІV 

с. Ворвулинці, 

урочище Поле 

Піврізки 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1968 р., І. 

Свєшніков, І. 

Кос 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

6 2208 Поселення 

Дорогичівка І 

с. Дорогичівка, 

урочище Балки 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

Кінець ХІХ 

століття, А. 

Шнайдер 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

7 1210-Тр Поселення 

Кошилівці І 

с. Кошилівці, 

урочище Обоз, 

правий берег  

р. Джурин, зараз 

територія належить 

до с. Поділля 

трипільська 

культура (ІІІ тис. 

до н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

пізнє 

середньовіччя 

(XV – XVII ст.) 

1878 р., 

А.Шнайдер; 

1953 р., 

розкопки 

Ю.Захарчука, 

В.Кравець; 

1975 р., 

обстежив 

І.Герета, 

1998 р., 

розвідки 

В.Олійника 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 



8 2249 Поселення 

Кошилівці ІІ 

с. Кошилівці, 

урочище Товтри, на 

верхній 

надзаплавній терасі 

р. Джурин 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1953 р. 

В.П.Кравець 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.10.2005. № 

112 

9 2247 Поселення 

Кошилівці ІІІ 

с. Кошилівці, 

урочище “Гайок” 

культура  

лінійно-

стрічкової 

кераміки (друга 

половина V – 

початок IV тис. 

до н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

10 2248 Поселення 

Кошилівці ІV  

с. Кошилівці, 

урочище Стінка 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

11 2267 Поселення 

Лисівці І 

с. Лисівці, урочище 

Гора Бубнівка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1920 р. Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



12 2268 Поселення 

Лисівці ІІ 

с. Лисівці, урочище 

Короставець, західні 

околиці села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

ранньозалізний 

час 

(голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.)   

1999 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

13 1849 Поселення 

Лисівці ІІІ 

с. Лисівці, східні 

околиці села, лівий 

берег р. Серет 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.),  

культура Ґава-

Голігради (ХІ-

VІІ ст. до н. е.), 

давньоруська 

культура (ХІІ-

ХІІІ ст.) 

2011 р., О. 

Дерех, А. 

Загородній 

3 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

14 1922 Поселення 

Литячі І 

с. Литячі, північні 

околиці села по 

правому березі 

ставку, біля греблі 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2012 р. 

О.Дерех 

0,1718 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.05.2015  

№ 61-од 



15 4443-Тр Поселення 

Нагіряни І 

с. Нагіряни, 

урочище Говди, 

східні околиці села, 

правий берег  

р. Поросячки, 

обидва берега 

струмка, що впадає 

в річку 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.),  

пізня бронза 

(культура Ноа 

(ХІІІ-ХІІ ст. до 

н. е. ), 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.),  

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.), 

культура Лука-

Райковецька 

(кін. VІІ-ІХ ст.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2000 р., 

В.Ільчишин 

12,3679 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.10.2005  

№ 112, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325 

16 1382 Поселення 

Нагіряни ІІ 

с. Нагіряни, північні 

околиці села, 

урочище Білий 

Камінь, на краю 

Джуринського 

каньйону 

комарівська 

культура (XV – 

XII ст. до н. е.); 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(VІІ-V ст. до 

н.е.) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

0,75 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



17 1383 Поселення 

Нагіряни ІІІ 

с. Нагіряни, північні 

околиці села, 

урочище Миколаєва 

гора, на краю 

каньйону, зі сходу 

оточене яром 

трипільська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(VІІ-V ст. до 

н.е.);  

празька культура 

(середина Vст 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.);  

пізнє 

середньовіччя 

(ХVІ - ХVІІ ст.) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

1,2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

18 2271 Поселення 

Нирків І 

с. Нирків, в центрі 

села, урочище 

Резиденція 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.),  

гава-

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІ – ІV 

ст. н. е.), 

давньоруська 

культура (Х – 

ХІІІ ст.),  

пізнє 

середньовіччя 

(XVII-XVIII ст.) 

2000 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



19 1412 Поселення 

Нирків ІІ 

с. Нирків, урочище 

Червоне, на 

видовженому мисі, 

утвореному правим 

берегом старого 

русла р. Джурин 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(VІІ-V ст. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІ IV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.);  

пізнє 

середньовіччя 

(ХІV-ХVІІІ ст.) 

2006 р. В. 

Ільчишин 

20,9542  га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

20 4471-Тр Поселення 

Нирків ІІІ 

с. Нирків, східні 

околиці села у 

витоках  

р. Поросячка 

черняхівська 

культура (ІІ-ІV 

ст. н.е.). 

2012 р. 

О.Дерех 

13,2361 Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 18.04.2017  

№ 325 



21 2280 Могильник 

Попівці І 

с. Попівці, урочище 

Гайок 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.) 

1953 р., Ю. 

Захарук 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

22 2904 Поселення 

Свидова І 

с. Свидова, лівий 

берег р. Тупа, в 

центрі села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1999 р., В. 

Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 4388-Тр Курган 

Свидова ІІ 

с. Свидова, 

південно-східна 

частина с. Свидова, 

південно-східна 

частина села 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(VІІ – V ст. до 

н.е.) 

2010 р., 

М.Ягодинськ

а, 

В.Ільчишин, 

Я.Пелехатий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 



24 4387-Тр Поселення 

Свидова ІІІ 

с. Свидова, 

південно-східна 

частина села 

трипільська 

культура (ІV – 

кін. ІІІ тис. до 

н.е.) 

2010 р., 

М.Ягодинськ

а, 

В.Ільчишин, 

Я.Пелехатий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011  

№ 36, Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 23.01.2012  

№ 51 

25 2286-Тр Поселення 

Слобідка І 

с. Слобідка, 

північно-західні 

околиці села, лівий 

берег ставу 

західноподільськ

а група 

скіфського часу 

(VІІ-V ст. до 

н.е.),  

черняхівська 

культура (ІІ-V 

ст. н.е.), 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

1970 р., 

відкрив 

В.Олійниу, 

1991 р., 

обстежили 

М.Левчук, 

О.Ситник, 

В.Степанчук, 

В.Чабай, 

М.Ягодинськ

а 

350х250 м 

8,75 га 

Місцевого 

значення 

Наказ 
Міністерства 

культури України 
від 22.11.2012  

№ 1364 

26 2284 Поселення 

Слобідка ІІ 

с. Слобідка, 

урочище 

Четвертики 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1970 р., В.І. 

Олійник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



27 2285 Поселення 

Слобідка ІІІ 

с. Слобідка, 

урочище На 

фільварку 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.), 

голіградська 

культура (ХІ – 

VІІ ст. до н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1970 р., В.І. 

Олійник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

28 2287 Поселення 

Слобідка ІV 

с. Слобідка, 

урочище Біла 

Криниця 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.),  

черняхівська 

(кін. ІІ-поч. V ст. 

н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1991 р., М. 

Левчук, М. 

Ягодинська, 

В. 

Степанчук, 

В. Чабай, О. 

Ситник 

300х200 м  

6,0 га 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

29 2288 Стоянка 

Солоне І 

с. Солоне, північно-

східні околиці села, 

верхів’я річки 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

20-і роки ХХ 

ст.. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

30 1419 Курган Солоне 

ІІ 

с. Солоне, північні 

околиці села, зліва 

від дороги на  

с. Нирків, урочище 

Могила 

культура 

невизначена 

2006 р., 

В.Ільчишин 

Діаметр 45-

50 м Висота 

2,5 м 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



31 2074 Курганна група 

із двох курганів 

Солоне ІІІ 

с. Солоне, 2 км на 

південь від села на 

вододільній частині 

пагорба 

епоха бронзи -  

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

2016 р., 

Ільчишин 

В.В. 

не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

32 2289 Поселення 

Товсте І 

смт Товсте, лівий 

високий берег 

струмка, 

правостороння 

притока р. Тупа, 

між кафе 

“Пельменна” і МП 

“Елегант” 

ранньозалізний 

час 

(голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.), 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.), 

ранньослов'янсь

кий, 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.),  

пізнє 

середньовіччя 

(ХV – XVII ст.) 

1995 р., 

Тернопільськ

а арх.  

експедиція 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

33 2298 Поселення 

Устечко І 

с. Устечко, в центрі 

села, на городах між 

церквою і лікарнею 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1990 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



34 1387 Поселення 

Устечко ІІ 

с. Устечко, північні 

околиці села, за 

кладовищем, на 

високому 

перешийку мису 

трипільська 

культура (В1–

фінал) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

35 2297 Поселення 

Устечко ІІІ 

с. Устечко, урочище 

Черче 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

Олійник В.І. Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

36 1904 Поселення 

Устечко ІV 

с. Устечко, 

південно-східні 

околиці села, лівий 

берег р. Дністер 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2012 р., А. 

Чокан, О. 

Дерех 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

37 2299 Стоянка 

Хмелева І 

с. Хмелева, південні 

околиці села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1920-ті роки Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



38 2300 Стоянка 

Хмелева ІІ 

с. Хмелева, західні 

околиці села, 

урочище 

Шибанська гора, 

лівий берег Дністра 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

20-і роки ХХ 

ст.. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

39 1240 Поселення 

Хмелева ІІІ 

с. Хмелева, лівий 

берег р. Дністер 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

2000 р., В. 

Артюх 

0,5 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

40 2302 Поселення 

Шипівці І 

с. Шипівці, урочище 

Сіножать , південні 

околиці села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.),  

культура 

Поянешти-

Лукашівка 

(початок ІІ – до 

другої половини 

І ст. до н. е.) 

1999 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

41 2303 Поселення 

Шипівці ІІ 

с. Шипівці, урочище 

Коло великого лісу, 

на північний захід 

від села, в східній 

частині урочища 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.)  

1999 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



42 2304 Поселення 

Шипівці ІІІ 

с. Шипівці, урочище 

Камяна криниця, 

лівий берег Серета 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1999 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

43 2305 Поселення 

Шипівці ІV  

с. Шипівці, урочище 

Коло великого лісу, 

на північний захід 

від села, в західній 

частині урочища 

ранньозалізний 

час 

(голіградська 

культура (ХІ-VІІ 

ст. до н. е.)) 

1999 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

44 2306 Поселення 

Шипівці V 

с. Шипівці, урочище 

Коло Гнилої, на 

мисоподібній 

ділянці поля 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1999 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

45 2307 Поселення 

Шипівці VІ 

с. Шипівці, на 

городах в селі між 

церквою і Серетом 

черняхівська 

культура (кін. ІІ- 

поч. V ст. н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.),  

пізнє 

середньовіччя 

(ХV – XVII ст.) 

1999 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

18.10.2005  

№ 112 



46 2308 Поселення 

багатошарове 

Шипівці VІІ 

с. Шипівці, урочище 

Замчисько  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.), пізнє 

середньовіччя 

(ХV – XVII ст.) 

1999 р., 

В.І.Олійник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Трибухівської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 128   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Медведівці 1941-1945 

рр. 

1968 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

6,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 856   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Пилява 1941-1945 

рр. 

1979 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.01.1982 

р. № 34 



3 3138   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 

скасування панщини 

с. Трибухівці 1848   Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

камінь Висота 

хреста – 

1,35 м, 

постамент 

– 1х0,9х1, 

нижній 

блок 

постамент

у – 1,6х2х2 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

4 123   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Трибухівці, 

біля головної 

дороги, 

навпроти 

костелу 

1944 р. 1970 р. Скульптор 

– Лєщєєв 

А., 

архітектор 

– 

Коршенєв 

(Івано-

Франківсь

к) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у – 2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 858   Могила воїна 

Радянської армії 

Грамоти В. 

с. Трибухівці, 

кладовище, 

GPS 

49.043623, 

25.452759 

1944 р. 1954 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

мармур 

Площа - 

0,0006 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Трибухівська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходжен

ня  

Датування 

(відповідно до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 116 Церква Святої Трійці(мур.) с. Пишківці 1923 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

25.01.1989 № 15 

2. 118 Костел (мур.) с. Трибухівці 

(Дружба) 

1922 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

25.01.1989 № 15 

3. 117 Церква Святої Марії с. Цвітова 1887 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

25.01.1989 № 15 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Трибухівської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2101 Поселення 

Новоставці І 

с. Новоставці, 

урочище “Під 

ланом”, східні 

околиці села на 

городах, на схилі 

підвищення лівого 

берега  

р. Вільховець 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1989 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

2 2111 Поселення 

Пилява І 

с. Пилява, урочище 

“Городи”, лівий 

берег р. Вільховець, 

східні околиці села 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1989 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



3 2112 Поселення 

Пилява ІІ 

с. Пилява, на0,5 км 

на північний захід 

від села, правий 

берег р. Вільховець, 

навпроти Пилява І. 

урочище За болотом 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н.е.); 

 ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

1989 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

4 1515 Поселення 

Пишківці І 

с. Пишківці 4 км на 

північ від східних 

околиць села, 

урочище Поле 

Мардалеве, на двох 

мисоподібних 

пагорбах, утворених 

правим берегом 

струмка, що впадає 

в 2 ставки 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

2007 р., 

М.Ягодинськ

а, 

В.Струганець

, 

І.Саківський 

10,77 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 2113 Курган 

Пишківці ІІ 

с. Пишківці, на схід 

від села, в напрямку 

до с. Трибухівці 

західноподільськ

а група 

скіфського часу 

( друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.); 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



6 2114 Курган 

Пишківці ІІІ 

с. Пишківці, на 

північний захід від 

села, оточений 

кам’яними стовпами 

Недатовано    Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 1208 Поселення 

Трибухівці І  

с. Трибухівці 

(колишнє  

с. Дружба), 

урочище Завадина, 

північно-західні 

околиці села, 

правий берег 

струмка, що витікає 

із місцевого озера і 

впадає з лівої 

сторони в р. Стрипу 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.) 

1976 р., О. 

Ситник 

0,2 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

8 1353 Поселення 

Трибухівці ІІ 

с. Трибухівці ,  

5 км на схід від села 

на ІІ надзаплавній 

терасі північно-

східного схилу 

мисоподібного 

пагорба, утвореного 

двома потічками 

західно-

подільська група 

скіфського часу  

(2-га пол. VІІ - V 

ст. до н.е.);  

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

100  х 75 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



9 1354 Поселення 

Трибухівці ІІІ 

с. Трибухівці,  

5 км на схід від села 

на привершинній 

частині І 

надзаплавної 

тераси, 100 м на 

північний схід від 

крайнього будинку 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(2-га пол. VІІ - V 

ст. до н.е.) 

2006 р., 

В.Ільчишин 

50  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 1513 Поселення 

Трибухівці ІV 

с. Трибухівці, 3,7 км 

на північний схід 

від села, 500 м на 

північ від 

залізничної колії, 

урочище Біля 

Криниці 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., М. 

Ягодинська, 

В. Стуганець, 

І. Саківський 

3,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

11 1514 Поселення 

Трибухівці V 

с. Трибухівці, 5,5 км 

на північний схід 

від східних околиць 

села, урочище Коло 

Бориса, на 

мисоподібному 

пагорбі утвореному 

лівим берегом 

струмка, що впадає 

в струмок Лулиник, 

праву притоку  

р. Джурин 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

М.Ягодинськ

а, В. 

Стуганець, І. 

Саківський 

2,98 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

12 1835 Поселення 

Трибухівці VІ 

с. Трибухівці, 1,5 км 

на північ від села, 

500 м на південь від 

залізниці, ІІ-а 

надзаплавна тераса 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2011 р., В. 

Ільчишин 

0,8341 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  



13 1842 Трибухівці VІІ с. Трибухівці, 

південно-західні 

околиці села, біля 

хутора 

епоха бронзи 

(III-II тис. до 

н.е.;  

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2011 р., М. 

Строцень, В. 

Ільчишин, А. 

Чокан 

0,57 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

14 2063 Кургана группа 

Трибухівці VІІІ 

с. Трибухівці, 

південно-східні 

околиці села на 

рівнинному плато 

епоха бронзи -  

ранньозалізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н.е.); 

2015 р.,  

Ягодинська 

М.О., 

Строцень 

Л.Д., 

Грабовий 

С.Т. 

не визначена Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

09.09.2016  

№ 121-од 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Хоростківська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування 

пам’ятки  

Місцезнаходження  

 

Датування 

(відповідно до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної спадщини 

надано статус пам’ятки 

1. 1903/1 Будівлі маєтку графа 

Семінського (мур.) 

м. Хоростків 1837 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

2. 1903/2 Кінний манеж (мур.) м. Хоростків 1837 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

3. 447 Каплиця (мур.) м. Хоростків  

вул. Князя 

Володимира 

1837 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

4. 1903/0 Комплекс маєтку графа 

Семінського (мур.) 

м. Хоростків 

вул. Музейна, 3 

1837 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

5. 1903/3 Бібліотека (мур.) м. Хоростків 

вул. Музейна, 5 

1837 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

6. 1863 Церква Возложення Ризи 

(мур.) 

м. Хоростків 

вул. Незалежності, 

76 

1837 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

7. 1874 Церква Різдва 

Христового (дер.) 

с. Верхівці 1888 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

8. 1883 Церква Покрови (мур.) с. Клювинці 1899 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

9. 1867 Церква св. Михаїла 

(мур.) 

с. Перемилів 1819 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

10. 1887 Церква св. Дмитрія 

(мур.) 

с. Сорока 1898 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 



№ 58 

11. 1876 Церква Введення в храм 

Пресвятої Богородиці 

(мур.) 

с. Увисла 1896 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 р. 

№ 58 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 190   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

м. Хоростків 1941-1945 

рр 

1965 р. Житомирс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Мармур, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 1,5 м, 

стели – 6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

2 154   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Верхівці 1941-1945 

рр 

1967 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Гончарик 

М. 

(Копичинц

і) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1373   Братська могила 

Українських Січових 

Стрільців 

с. Клювинці 1914 –1918 1916 р.   Земляний 

насип 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 165   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Клювинці 1941-1945 

рр 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 182   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Перемилів 1941-1945 

рр 

1967 р. Самодіяль

ний 

Скульптор 

Гончарик 

М. 

(Копичинц

і) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 185   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сорока 1941-1945 

рр 

1966 р. Самодіяль

ний 

скульптор 

Гончарик 

М. 

(Копичинц

і) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у – 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 1376   Пам’ятний знак „За 

тверезість” 

с. Сорока 2-га Пол. 

ХІХ ст. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

8 1362   Пам’ятний знак „За 

тверезість” 

с. Сорока, 

біля церкви 

Св. Димитрія 

  1874 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

камінь 

Висота 

хреста – 

1,2 м, 

постамент 

– 

1,65х0,75х

0,75 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

9 188   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Увисла 1941-1945 

рр 

1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Цегла, 

цемент 

Висота 

обеліску – 

6,9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



10 3146   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Хлопівка, 

північно-

західні 

околиці села, 

в полі 

40–50 роки 

ХХ ст. 

    хрест - 

дерево 

площа 0,04 

га, 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

11 534   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Великий 

Говилів, біля 

сільської ради 

1944 р. 1967 р. Скульптор 

– Рихва О. 

(Львів) 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –2,2 м, 

площа – 

0,0100 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1673   Пам’ятник педагогу, 

письменнику 

Макогону Дмитру 

Яковичу 

м. Хоростків 1881-1961 

рр 

1996 р. Скульптор 

– 

Ворончак, 

Римар 

    Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 

2 765   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Хоростків 1814-1861 

рр. 

1964 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 1 м, 

постамент 

– 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 1349   Меморіал 

композитору 

Січинському Денису  

с. Клювинці 1865 – 

1909 рр. 

2000 р. Архітектор 

– Обезюк 

М. 

    Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

4 1375   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Перемилів 1814-1861 

рр. 

1992 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон   Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 1474 Поселення 

Клювинці І 

с. Клювинці, 2,5 км 

на північ від села, 

східні схили 

правого берега 

ставу 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

райковецька 

культура (VIII – 

IX ст.) 

2007 р., 

О.Дерех 

40  х 500 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

2 1475 Поселення 

Клювинці ІІ 

с. Клювинці, 2,5 км 

на північ від села, 

західні схили лівого 

берега ставу 

пізній бронзовий 

час (XVII – X ст. 

до н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

райковецька 

культура (VIII – 

IX ст.) 

2007 р., 

О.Дерех 

50  х 200 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

3 151 Могильник 

ґрунтовий 

Увисла І 

с. Увисла, лівий 

берег р. Тайни, за 

150 метрів від 

центру села 

давньоруський 

час (Х – ХІІІ ст.) 

1890 р. 

відкрив і 

провів 

дослідження 

Г. 

Оссовський; 

1976 р. 

обстежив 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 



4 1529 Поселення 

Хлопівка І 

с. Хлопівка, 

південно-західні 

околиці села, 

правий берег  

р. Тайна 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., 

О.Дерех, В. 

Струганець, 

І. Саківський  

1,52 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

5 1530 Поселення 

Хлопівка ІІ 

с. Хлопівка, 700 м 

на південний схід 

від поселення 

Хлопівка І, І і ІІ 

надзаплавні тераси 

правого берега  

р. Тайна 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2007 р., 

О.Дерех, В. 

Струганець, 

І. Саківський  

1,39 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

6 1521 Курган 

Хлопівка ІІІ 

с. Хлопівка, східні 

околиці  

м. Хоростків, 1,5 км 

на схід від МТМ 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

2007 р., 

О.Дерех, І. 

Саківський, 

В. 

Струганець 

Діаметр – 35 

м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

7 1522 Курган 

Хлопівка ІV 

с. Хлопівка, східні 

околиці  

м. Хоростків, 1,5 км 

на південний схід 

від МТМ 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

2007 р., 

О.Дерех, І. 

Саківський, 

В. 

Струганець 

Діаметр – 30 

м 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



8 2175 Курганна група 

(3 кургани) 

Хлопівка V  

с. Хлопівка, 

урочище “Над 

Сорокою” 

Недатовано    Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

9 1520 Поселення 

Хоростків І 

м. Хоростків, 1 км 

на захід від  

с. Карашинці, 

південно-західні 

схили лівого берега 

безіменного потічка 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.);  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2007 р., 

О.Дерех, В. 

Струганець, 

І. 

Саківський, 

В. Бірчак 

4,2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Чортківської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1890   Пам’ятник Петрові 

Хамчуку – командиру 

куреня Української 

Повстанської Армії 

“Сірі вовки” 

м. Чортків Середина 

ХХ ст. 

2002 р.     Пам'ятник 

– 

2,8х0,7х0,7 

м, 

постамент 

– 

0,8х0,9х0,9 

м, цоколь 

– 

0,37х3х3,3

2 м, площа 

– 0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 1134   Будинок, у якому жив 

український 

письменник Тудор С. 

І. 

м. Чортків 1926-1927 

рр. 

Буд. – 

поч.. 

ХХ ст. 

Мем. 

дошка – 

1987 р. 

  Двоповерх

овий, 

цегляний; 

меморіаль

на дошка – 

мармур. 

1987 р. 

Пл. 

Будинку – 

16х11,5 м, 

10 кімнат. 

Мем. 

дошка – 

0,39х1,55 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 



3 291   Пам’ятник танкістам 

Радянської армії 

м. Чортків 1944 р. 1975 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Метал, 

бетон, 

танк „Т-

34” 

Висота – 

10 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

4 1895   Могила єврейського 

філософа, равина 

Фрідмана 

м. Чортків, 

49.015711, 

25.792446 

  Відновл

ено 

1992 р. 

      Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

5 290   Братська могила 

керівників 

партизанського загону 

„Дванадцятка” 

м. Чортків, 

вул. Бандери 

С., військове 

кладовище 

1922 р. 1953 р., 

рек. 

1960 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота 

обеліску – 

8,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

6 289 2 Братські могили воїнів 

Радянської армії 

м. Чортків, 

вул. 

Міцкевича, 

військове 

кладовище 

1944 р. 1953 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

4,26 м, 

скульптур

и – 1,2 м, 

постамент

у – 1,2 м, 

площа 

0,0225 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



7 598/1   Могила героя 

Радянського Союзу 

Лавриненка І. 

м. Чортків, 

вул. 

Міцкевича, 

військове 

кладовище 

1944 р. 1955 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Мармуров

а крихта, 

камінь, 

площа - 

0,0006 

Висота 

обеліску – 

2,8 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 3244   Монумент Борцям за 

волю України 

м. Чортків, 

вул. Січових 

Стрільців, 

кладовище 

1918-1928 

рр. 

2006   Земляний 

насип 

обмурован

ий цеглою, 

бетоном, 

бетонні 

сходи, 

обеліск: 

цегла, 

бетон 

Обеліск – 

1,06х1 м, 

меморіаль

на дошка – 

0,4х0,65 м, 

висота 

кургану – 

1,23 м, 

стовпів – 

0,8 м (16 

шт.) 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

9 3239   Пам'ятник Хомишину 

Г.Л. – Блаженному 

священномученику, 

громадському та 

церковному діячеві 

м. Чортків, 

вул. Ст. 

Бандери 

(катехитична 

академія) 

1867-1947 

рр. 

2006     Скульптур

а –1,2 м, 

постамент 

– 2х0,8х0,8 

м, площа – 

0,0004 га 

Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

10 1894   Пам’ятний знак 

жертвам 

більшовицького 

терору 

м. Чортків, 

вул. Ст. 

Бандери, 25 

1939-1950-

ті рр. ХХ 

ст. 

      Пам'ятник 

– 5,5 м, 

постамент 

– 3х2,5 м, 

площа – 

0,0010 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння Голови 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

26.05.1997 

р. № 209 



11 1051   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бичківці 1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Шеремета 

Д., 

архітектор 

– 

Маркевич 

І. 

(Тернопіль

) 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

12 1891   Пам’ятний знак (хрест 

з написом) жертвам 

голодомору 1932-1933 

рр. 

с. Біла 1932-1933 

рр. 

2003 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

13 805   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Біла 1941-1945 

рр. 

1969 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

14 612   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Росохач 1941-1945 

рр. 

1958 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 1,4 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



15 648   Пам’ятник першому 

голові сільради 

Підсадному В. 

с. Росохач 1905-1945 

рр. 

1974 р. Скульптор 

– 

Голофаєв 

В. 

(Тернопіль

) 

Бетон Висота 

скульптур

и – 1 м, 

постамент

у –2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

16 1897   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Скородинці 1941-1945 

рр. 

  архітектор 

– 

Маркевич 

І. 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Чортківської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 2984   Пам’ятник артистці 

Рубчаковій Катерині 

м. Чортків   1991р. Скульптор 

- Стецько 

Д. 

Граніт, 

метал 

площа – 

0,0176 га  

Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148 

2 647   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

м. Чортків, 

вул. Бандери 

С. 

1814-1861 

рр. 

1960 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Скульптур

а – 2 м, 

постамент 

–2,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 



Чортківська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування 

пам’ятки  

Місцезнаходження  Датування 

(відповідно до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно 

до рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус пам’ятки 

1. 1744 Залізничний вокзал 

(зміш.) 

м. Чортків  

вул. Вокзальна, 3 

1894-1896 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

2. 1742 Синагога (мур.) м. Чортків  

вул. Гоголя, 2 

1682-1688 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

3. 66 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Горбачевського, 3 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

4. 1807 Лікарня (мур.) м. Чортків  

вул. Д. Пігути, 29  

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

5. 1805 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків 

вул. Д. Пігути, 3  

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

6. 684 Церква Вознесіння 

(дер.) 

м. Чортків  

вул. Залізнична 

1717 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

7. 1754 Гуртожиток с/г 

ремісників (мур.) 

м. Чортків  

вул. Залізнична, 10 

1922-1923 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

8. 686 Замок Гольських 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Замкова 

1610 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

9. 1798 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Зелена, 1 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

10. 1799 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. Зелена, 13 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

11. 1800 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. Зелена, 25 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

12. 1801 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. Зелена, 27 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

13. 1802 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. Зелена, 31 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

14. 75 Народний будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. І. Франка, 1 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

15. 1787 Вілла (мур.) м. Чортків  1910 р. місцевого рішення Тернопільського ОВК від 



вул. І. Франка, 24 значення 31.03.1992 р. № 30 

16. 1788 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. І. Франка, 26 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

17. 1793 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. І. Франка, 30 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

18. 1795 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків вул. 

І.Франка, 34 

1910 р. місцевого 

значення 

  

19. 1786 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. І. Франка,16 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

20. 1794 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. І. Франка, 32 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

21. 1810 Будинок Йогана 

Носса (мур.) 

м. Чортків  

вул. Коротка, 3 

ХІХ ст.  місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

22. 1813 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. Коцюбинського,1 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

23. 1814 Садиба (мур.) м. Чортків  

вул. Коцюбинського, 3 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

24. 1808 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Л. Українки, 2 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

25. 1748 В’язниця (мур.) м. Чортків  

вул. Л. Українки, 3 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

26. 1746 Споруда “Рідна 

школа” (мур.) 

м. Чортків  

вул. Л. Українки, 5 

1937-1939 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

27. 1804 Будинок стрілецької 

спілки (мур.) 

м. Чортків  

вул. Лепкого, 4 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

28. 1803 Пологовий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Лепкого, 8 

1930 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

29. 1796 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Маньовського, 1 

(Калініна, 1) 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

30. 1797 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Маньовського, 3 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

31. 1811 Млин (мур.) м. Чортків  

вул. Млинарська,14 

кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 



32. 1812 Крупоцех (мур.) м. Чортків  

вул. Млинарська,14 

кінець ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

33. 1743 Монастир ордену 

Кармелітів сестер 

Шариток (мур.) 

м. Чортків  

вул. Монастирська,1 

1895-1899 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського від 

31.03.1992 р. № 30 

34. 1789 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. Росляка, 2 

1920 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

35. 1790 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Росляка, 4 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

36. 1791 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Росляка, 6 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

37. 1792 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Росляка, 8 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

38. 1752 Еміграційний будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери,1 

1885-1889 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

39. 72 Житловий будинок 

(приватне володіння 

адвоката) (мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери,13 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

40. 1778 Ринкова кам’яниця 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери,14 

ХVІІІ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

41. 73 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 20 

1898-1905 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

42. 1779 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 23 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

43. 1753 Будинок Вайсмана 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 27 

1906-1908 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

44. 1780 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 30 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

45. 1781 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 32 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

46. 74 Пошта (мур.) м. Чортків  

вул. С. Бандери, 38 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

47. 71 Споруда повітового 

суду (мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 46 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 



48. 1782 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 49 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

49. 1774 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків вул. 

Ст.Бандери, 5 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

50. 1783 Садиба (мур.) м. Чортків  

вул. С. Бандери, 57 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

51. 1784 Садиба (мур.) м. Чортків  

вул. С. Бандери, 58 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

52. 1785 Садиба (мур.) м. Чортків  

вул. С. Бандери, 59 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

53. 1775 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 7 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

54. 1750 Каплиця сім’ї 

Михайлівських (мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 78  (на 

цвинтарі) 

1929 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

55. 1776 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 7-а 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

56. 1777 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. С. Бандери, 8 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

57. 1749 Полкова церква (мур.) м. Чортків  

вул. Теліги,16 

1904-1909 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

58. 685/1 Успенська церква 

(дер.) 

м. Чортків  

вул. Церковна 

1635 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

59. 685/2 Дзвіниця Успенської 

церкви (дер.) 

м. Чортків  

вул. Церковна 

ХVІІ ст. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

24 серпня 1963 р. № 970 

60. 1809 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. Чортківська, 2 

1912 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

61. 1764 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка,1 

середина  

ХІХ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

62. 1772 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка,10 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

63. 1773 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка,11 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

64. 67 Готель і ресторан м. Чортків  ХІХ ст. місцевого рішення Тернопільського ОВК від 



“Брістоль” (мур.) вул. Шевченка,13 значення 09.08.1982 р. № 401 

65. 70 Костел Св. Станіслава 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка, 2 

1619-1909 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

66. 1745 Міська ратуша (мур.) м. Чортків  

вул. Шевченка, 23 

1926-1930 рр. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

67. 1765 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка, 3 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

68. 68 Синагога (мур.) м. Чортків  

вул. Шевченка, 33 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

  

69. 69 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка, 36 

початок   

ХVІІІ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

70. 1766 Монастир 

домініканців (мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка, 4 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

71. 1767 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка, 5 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

72. 1768 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка, 6 

ХVІІІ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

73. 1769 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка,7 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

74. 1770 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка, 8 

ХVІІІ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

75. 1771 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Шевченка, 9 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

76. 65 Стара ратуша (мур.) м. Чортків  

вул. Ринок, 18 

ХІХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

09.08.1982 р. № 401 

77. 1759 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Ринок, 5 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

78. 1762 Житлово-торгова 

кам’яниця (мур.) 

м. Чортків  

вул. Ринок, 55 

1871 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

79. 1763 Житлово-торгова 

кам’яниця (мур.) 

м. Чортків  

вул. Ринок, 57 

ХVІІІ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

80. 1760 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Ринок,7 

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 



81. 1761 Житловий будинок 

(мур.) 

м. Чортків  

вул. Ринок, 8 

1910 р. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

82. 1747 Залишки оборонних 

мурів міста (мур.) 

м. Чортків  

лівобережна частина  

початок  

ХVІІІ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

83. 1747 Залишки оборонних 

валів (мур.) 

м. Чортків  

лівобережна частина  

початок  

ХVІІІ ст. 

місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

84. 1806 Вілла (мур.) м. Чортків  

вул. Д. Пігути, 21  

початок ХХ ст. місцевого 

значення 

рішення Тернопільського ОВК від 

31.03.1992 р. № 30 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Чортківської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 

1 2882 Городище Біла 

І 

с. Біла, приблизно 

за 1,5 км на північ 

від села, урочище 

“Монастириська”, 

високий крутий 

мисоподібний 

пагорб в лісі, лівий 

берег Серету та 

лівий берег струмка, 

що впадає в Серет 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст. ) 

Перша згадка 

у 1906 р. 

В.Пшебислав

ського. На 

городищі 

проводились 

невеликі 

розкопи у 

2004 р. 

Р.Миською 

та Я. 

Погоральськ

им 

являє собою 

площадку, 

обмежену 

круглим 

валом і 

ровом. Вал 

має висоту 

2,7 м, 

ширину в 

основі 9 м, 

глибина рову 

1,0 м. 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



2 2885 Городище Біла 

ІІ 

с. Біла, приблизно  

2 км на північ від 

села Біла, урочище 

“Батурова гора”, 

високий крутий 

мисоподібний 

пагорб в лісі, лівий 

берег Серету та 

правий берег 

струмка, що впадає 

в Серет 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст. ) 

Перша згадка 

у 1906 р. 

В.Пшебислав

ського. На 

городищі 

проводились 

невеликі 

розкопи у 

2004 р. 

Р.Миською 

та Я. 

Погоральськ

им 

Має 4 лінії 

оборони. 

Центральна 

площадка 

має вигляд 

неправильно

го овалу, 

площа якого 

– 130 х 60 м, 

витягнутого з 

Пн Зх на Пд 

Сх. з 

напільного 

боку 

захищене 

валом з 

ровом, який 

має 2 в’їзди. 

Висота 

зовнішнього 

валу – 3 м, 

глибина 

зовнішнього 

рову 4 м. 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



3 2884 Городище Біла 

ІІІ 

с. Біла, урочище 

“Черна”, 

Знаходиться 

приблизно через  

2 км на північний 

схід від села Біла, в 

лісі, на мисі, 

утвореному 

вигином лівого 

берега глибокого 

яру, по дні якого 

тече струмок 

(притока Серету). 

Городище має 

складку структуру, з 

напільної сторони 

захищене 4-ма 

лініями оборони. 

Через городище 

проходить стара 

дорога. За 

зовнішнім валом, з 

південного боку 

городища дорога 

проходить ще 

близько 150 м і 

повертає на захід, 

поступово 

опускаючись на дно 

яру, де збереглися 

сліди дамби, по якій 

вона переходила на 

другий берег. 

пізній етап 

райковецької 

культури (ІХ-Х 

ст.) 

Перша згадка 

у 1906 р. 

В.Пшебислав

ського. На 

городищі 

проводились 

невеликі 

розкопи у 

2004 р. 

Р.Миською 

та Я. 

Погоральськ

им 

приблизно 

7,65 га. 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  

№ 112 від 

18.10.2005 



4 2883 Городище Біла 

ІV 

с. Біла, урочище 

“Замок (Біля 

Черни)” 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2019, 

М.Ягодинськ

а, 

С.Грабовий, 

В.Добрянськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 1759 Городище Біла 

V 

с. Біла, урочище 

“Монастириська”, 

1,5 км на північ від 

села 

західно-

подільська група 

скіфського часу 

(друга половина 

VІІ – V 

(можливо ІV) ст. 

до н. е.) 

2005 р., М. 

Бігус, Р. 

Миська, В. 

Мороз 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  

6 1673 Поселення Біла 

VІ 

с. Біла, центральна 

частина села, справа 

від автодороги 

Чортків-Біла, І 

надзаплавна тераса 

правого берега 

безіменного 

струмка 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2008 р., 

О.Дерех 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

7 1860 Поселення Біла 

VІІ 

с. Біла, центральна 

частина села, на 

правому березі  

р. Серет 

епоха бронзи (ІІІ 

– ІІ тис. до н. е.), 

ранньоримський 

час (І – ІІ ст.); 

давньоруський 

час (Х, ХІІ-ХІІІ 

ст..) 

2012 р., 

В.Ільчишин, 

М.Бігус 

0,7  га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  



8 4569-Тр Городище Біла 

VІІІ 

с. Біла, центральна 

частина села, на 

мисовидному 

виступі гори 

„Малинова”, з 

напілної сторони 

оточене одним 

валом 

пізнє 

середньовіччя 

(ХІV-ХV ст.) 

2011 р. 

В.Добрянськ

ий, обстежив 

В.Ільчишин 

0,5 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  № 

76-од, Наказ 

МКУ від 

18.04.2017 № 

353 

9 1463 Поселення 

Горішня 

Вигнанка І 

с. Горішня 

Вигнанка, З правої 

сторони дороги 

Горішня Вигнанка – 

Чортків (об’їзна) 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2006 р. С. 

Грабовий 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

10 2888 Поселення 

Горішня 

Вигнанка ІІ 

с. Горішня 

Вигнанка, в парку 

та на городах 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.) 

1890 р., Г. 

Оссовський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



11 2905 Стоянка 

Скородинці І 

с. Скородинці, лівий 

берег р. Серет, 

кар’єр цегельні, у 

східній частині села 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1978 р., О. 

Ситник 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

12 1895 Поселення 

Скородинці ІІ 

с. Скородинці,  

300 м на південний 

захід від села, 

правий берег  

р. Серет 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.),  

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2012 р., 

М.Бігус, 

О.Покривайл

о 

1 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.10.2012  

№ 149  

13 2913 Стоянка 

Чортків І  

м. Чортків, урочище 

Кар’єр 

середній 

палеоліт (150-40 

тис. років тому) 

1982 р., 

О.Ситник 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

14 1296 Поселення 

Чортків ІІ 

м. Чортків, 

центральна частина 

міста, вул. Ринок, на 

території РайСТ, 

правий берег  

р. Серет 

празька культура 

(V – VII ст.) 

2005 р., М. 

Ягодинська 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



15 1642 Поселення 

Чортків ІІІ 

м. Чортків, 

північно-західні 

околиці міста,  

вул. Вільшана, І – ІІ 

надзаплавні тераси 

безіменного потічка 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н. е.);  

культура ноа 

(ХІІІ – Х ст. до 

н. е.) 

2008 р., 

А.Буда, О. 

Дерех, М. 

Ягодинська, 

Б. Строцень 

60  х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 3 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (історії) 

Шумської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1258   Пам’ятник 

Бєздєнєжних А.С. 

м. Шумськ, 

вул. І. 

Франка, 

територія 

ремонтно-

тракторного 

підприємства 

1893-1944 

рр 

1987 р.   Бетон Скульптур

а – 0,7 м, 

постамент 

– 1,4х2х2 

м, площа – 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

2 672   Могила радянських 

партизанок 

Большесольської Т. і 

Пивоварової Ф. 

м. Шумськ, 

вул. 

Українська 

1944 р. 1949 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон Висота – 

1,7 м, 

площа - 

0,0036 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 4339-Тр 

(650, 

1900005

) 

  Пам’ятник 

Шишковському В. 

(демонтовано) 

м. Шумськ, 

вул. 

Українська 

1933-1944 

рр. 

1958 р. Студенти 

Київського 

художньог

о 

інституту 

Краснюк 

Д., 

Шкуропад 

Граніт, 

бронза 

Скульптур

а – 2 м, 

постамент 

–1,7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Постанова 

Ради 

Міністрів 

УРСР від 

21.07.1965 

№711, 

Наказ 

Міністерств

а культури і 

туризму 

України від 

03.02.2010 

р. № 

58/0/16-10, 

Наказ 

Міністерств

а культури 

України від 

16.06.2011 

р. № 

453/0/16-11 

4 673   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії; Могили 

радянських партійних 

активістів 

м. Шумськ, 

кладовище 

1944 р. 1965 р., 

рек. 

1974 р. 

Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

6,2 м, 

стела – 

7,5х1,3 м, 

площа - 

0,0144 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

5 675   Могила піонера 

Шишковського В. 

м. Шумськ, 

кладовище 

1944 р. 1950 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

1,2 м, 

площа - 

0,0024 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



6 1917   Пам’ятне місце 

масових розстрілів 

євреїв 

м. Шумськ, 

на захід від 

хлібзаводу 

1941-1945 

рр. 

        Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від  

25.06.1992 

р. № 148 

7 671   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

м. Шумськ, 

парк 

1944 р. 1958 р. Хворостец

ький В. 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2 м, 

постамент

у –1,8 м, 

площа - 

0,0060 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

8 1900   Могили (одиночні, 2) 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. 

Андрушівка 

40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

9 1126   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. 

Андрушівка 

1941-1945 

рр. 

1988 р. Скульптор 

– Неділько 

Б., 

архітектор 

– Соколов 

С. 

з/бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

пілонів – 8 

і 9 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 



10 1911   Меморіальний 

комплекс: Штаб 

Української 

Повстанської Армії-

“Південь” 

с. Антонівці, 

ур. “Штаб” 

1943 р. 1943 р.       Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

11 1901   Могила воїна 

Української 

Повстанської Армії 

с. Биківці 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

12 651   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Биківці 1941-1945 

рр. 

1966 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

обеліску – 

6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

13 665   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бірки 1941-1945 

рр. 

1968 р. Рівненські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь Стела – 

4х7 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



14 1902   Могила воїнів 

Української 

Повстанської Армії (3 

чол.) 

с. Боложівка 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

15 1912   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Боложівка 1941-1945 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

16 1903   Могила воїнів 

Української 

Повстанської Армії 

с. Бриків 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

17 654   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Бриків, 

центр 

1941-1945 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,2 м, 

постамент

у – 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



18 1904   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

с. Васьківці 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

19 1127   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Васьківці 1941-1945 

рр. 

1987 р. Скульптор 

– Неділько 

Б., 

архітектор 

– Соколов 

С. 

з/бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

постамент

у – 0,6 м, 

стела 3х9 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

20 657   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Жолобки 1941-1945 

рр. 

1969 р. Скульптор 

– Визюк 

Л., Дибу Г. 

(Рівне) 

Камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 6,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

21 1052   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Забара 1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– 

Мельничу

к О. 

(Шумськ) 

Бетон, 

камінь 

Висота 

постамент

у – 0,4 м, 

стели – 3,2 

і 1,6 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

29.01.1988 

р. № 32 



22 658   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Залісці 1941-1945 

рр. 

1975 р. Скульптор 

– Визюк Л. 

(Рівне) 

Камінь Висота 

стели –4,7 

м, 

постамент

у – 2,2м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

23 715   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Кордишів 1941-1945 

рр. 

1973 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь Висота 

скульптур

и – 4 м, 3,8 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

24 1906   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(17 чол.) 

с. Людвище 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

25 1042   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Людвище 1941-1945 

рр. 

1985 р. архітектор 

– 

Федорчук 

М. 

Бетон Висота 

пілонів – 4 

м, стел – 

2,5 м, 2 м, 

заг. 

довжина – 

10 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



26 1913   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Мала 

Іловиця 

1941-1945 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

27 1131   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Обич 1941-1945 

рр. 

1988 р. Скульптор 

– Неділько 

Б., 

архітектор 

– Соколов 

С. 

з/бетон, 

мармурова 

крихта 

Композиці

я з 5 

пілонів – 

7,5х5 м, 

постамент 

– 0,3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р.№ 250 

28 1132   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Онишківці 1941-1945 

рр. 

1988 р. Скульптор 

– Неділько 

Б., 

архітектор 

– Соколов 

С. 

з/бетон, 

мармурова 

крихта 

Стели – 

8,5х3;5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

25.10.1988 

р. № 243 

29 706   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Потуторів 1941-1945 

рр. 

1971 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –2,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

30 1914   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Рохманів 1941-1945 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 



31 3243   Пам’ятний знак 

(хрест) на честь 50-

річчя створення 

Української 

Повстанської Армії 

с. Рохманів 1942 1992   Хрест – 

камінь, 

інкрустаці

я 

  Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

27.01.2010 

р. № 16 

32 710   Могила радянського 

партизана Лиманця 

с. Руська Гута 1944 р. 1974 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота 

обеліску – 

2,1 м, 

площа - 

0,0150 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

33 664   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Соснівка 1941-1945 

рр. 

1967 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 2,6 м, 

постамент

у – 2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

34 711   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Соснівка 1944 р. 1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота 

обеліску – 

3,5 м, 

Площа - 

0,0025 га. 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



35 1043   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Стіжок 1941-1945 

рр. 

1985 р. Скульптор 

– Козлик І. 

(Тернопіль

) 

Бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

скульптур

и – 3,5 м, 

постамент

у – 0,8 м, 

стели – 5,5 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

36 667   Пам’ятник жертвам 

фашизму 

с. Стіжок 1944 р. 1967 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

37 911   Могила воїна 

Радянської армії 

Нечаєва М. 

с. Стіжок 1944 р. 1951 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

1,5 м, 

площа - 

0,0004 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

38 668   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Сураж 1941-1945 

рр. 

1964 р. Львівські 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

10,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

39 714   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Тетильківці 1941-1945 

рр. 

1973 р. Масове 

виробницт

во 

Бетон, 

камінь-

пісковик 

Висота 

скульптур

и – 2,5 м, 

постамент

у – 3 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 



40 1133   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Тилявка 1941-1945 

рр. 

1987 р. Скульптор 

– Неділько 

Б., 

архітектор 

– Соколов 

С. 

з/бетон, 

мармурова 

крихта 

Висота 

пілонів – 9 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

41 1909   Братська могила 

воїнів Української 

Повстанської Армії 

(18 чол.) 

с. Угорськ 40–50 роки 

ХХ ст. 

        Щойно 

виявлен

ий 

об'єкт 

культур

ної 

спадщи

ни 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

42 1916   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Угорськ 1941-1945 

рр. 

  Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Бетон   Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

26.08.1986 

р. № 250 

43 910   Могила воїна 

Радянської армії 

Ракова М. 

с. Угорськ 1944 р. 1964 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь-

пісковик 

Висота 

обеліску – 

1,5м, 

площа - 

0,0021 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



44 669   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Цеценівка 1941-1945 

рр. 

1967 Скульптор 

– 

Калачник 

Є. (Рівне) 

Камінь Висота – 6 

м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

45 716   Братська могила 

воїнів Радянської 

армії 

с. Цеценівка 1944 р. 1951 р. Робота 

самодіяльн

их 

майстрів 

Камінь Висота 

обеліску – 

2,5 м, 

площа – 

0,0045 га 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

46 717   Пам’ятний знак 

воїнам-землякам, які 

загинули в роки 

Другої світової війни 

с. Шумбар 1941-1945 

рр. 

1974 р. Тернопільс

ькі 

художньо-

виробничі 

майстерні 

Бетон, 

камінь 

Висота 

скульптур

и – 3 м, 

постамент

у –1,2 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

12.06.1978 

р. № 286 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Додаток 4 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (монументального мистецтва) 

Шумської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

Кі-

сть 

внут

ріко

мпл

ексн

их 

Назва пам’ятки, 

короткий опис, з чим 

пов’язана 

Адреса Дата 

події, у 

зв’язку з 

якою 

об’єкт 

набув 

статусу 

пам’ятки 

(епоха) 

Дата 

утворе

ння 

об'єкту 

Автори Матеріал, 

техніка 

виготовле

ння 

Основні 

розміри 

Катего

рія 

охорон

и 

Рішення 

про взяття 

під охорону 

1 1899   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу  

м. Шумськ, 

вул. 

Українська 

1814-1861 

рр. 

1999 р. Скульптор 

– 

Сікорськи

й К. 

Постамент 

– червоний 

граніт 

Постамент 

– 

1,5х0,9х1,1 

м; 

скульптура 

– 2,8 м, 

площа – 

0,0010 га 

Щойно 

виявлен

ий 

Наказ 

управління 

культури 

Тернопільсь

кої обласної 

державної 

адміністраці

ї від 

18.10.2005 

р. № 112 

2 679   Пам’ятник поету, 

громадському діячу 

Франку Івану Яковичу 

с. Вілія 1856-1916 

рр. 

1964 р. Масове 

виробницт

во 

Гіпс, 

камінь-

пісковик 

Погруддя 

– 0,8 м, 

постамент 

–1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 



3 681   Пам’ятник 

державному і 

військовому діячу, 

гетьману України 

Хмельницькому 

Богдану 

с. Людвище 1595-1657 

рр. 

1967 р. Масове 

виробницт

во 

Гіпс, 

камінь 

Погруддя 

– 1 м, 

постамент 

– 1,5 м 

Місцев

ого 

значенн

я 

Рішення 

виконкому 

Тернопільсь

кої обласної 

ради від 

22.03.1971 

р. № 147 

4 2988   Пам’ятник поету, 

письменнику, 

художнику Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

с. Цеценівка 1814-1861 

рр. 

        Місцев

ого 

значенн

я 

Розпорядже

ння 

Представни

ка 

Президента 

України в 

Тернопільсь

кій області 

від 

25.06.1992 

р. № 148 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 
 

 



Шумська територіальна громада 

 

№ 

з/п 

Охор. 

номер 

Найменування пам’ятки  Місцезнаходження  Датування 

(відповідн

о до 

рішення) 

Категорія 

(відповідно до 

рішення) 

№ та дата рішення, відповідно до 

якого об’єкту культурної 

спадщини надано статус 

пам’ятки 

1. 1962 Церква св. Миколая (дер.) с. Андрушівка 1899 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

2. 1950 Церква св. Михаїла (дер.) с. Башківці 1635 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

3. 1969 Церква Різдва Богородиці 

(мур.) 

с. Биківці 1907 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

4. 1937 Церква Покрови (мур.) с. Боложівка 1909 р. місцевого 

начезння 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

5. 1955 Церква Іоанна Богослова 

(мур.) 

с. Васьківці 1936 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

6. 1940 Церква (мур.) с. Виківці Биківці ХVIII ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

7. 1963/1 Церква (мур.) с. Вілія 1797 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

8. 1963/2 Дзвіниця (мур.) с. Вілія 1797 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

9. 346 Дзвіниця Покровської 

церкви (дер.) 

с. Кордишів ХVII ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 



10. 346 Церква Покрови (дер.) с. Кордишів 1913 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

11. 1954 Церква св. Миколая (дер.) с. Малі Садки 1790 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

12. 1952/1 Церква св. Михаїла (дер.) с. Мирове 1770 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

13. 1952/2 Дзвіниця церкви св. Михаїла 

(дер.) 

с. Мирове 1770 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

14. 1936 Млин (мур.) с. Новостав ХІХ ст. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

15. 1602 Церква св. Михаїла (дер.) с. Новостав 1786 р. національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

16. 1947 Церква Покрови (дер.) с. Перемирівка 1753 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

17. 1956 Церква Покрови (мур.) с. Потуторів 1779 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

18. 1967 Церква Святої Трійці (дер.) с. Рохманів 1730 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

19. 1944 Церква Преображення (мур.) с. Стіжок 1896 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

20. 345 Церква с. Стіжок 1551 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

21. 1943 Церква Різдва Богородиці 

(мур.) 

с. Сураж 1730 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 



р. № 58 

22. 1968 Церква (мур.) с. Тетильківці 1938 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

23. 1951 Церква Воздв. Чесного 

Хреста (мур.) 

с. Тилявка 1905 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

24. 1949 Церква (мур.) с. Угорськ 1926 р. місцевого 

значення 

розпорядження Представника 

Президента України від 22.02.1993 

р. № 58 

25. 1601/1 Спасо-Преображенська 

церква (мур.) 

смт Шумська  

вул. Українська, 13 

1637- 

1715 рр. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

26. 1601/2 Дзвіниця Спасо-

Преображенської церкви 

(мур.) 

смт Шумська  

вул. Українська, 13 

кінець 

ХVIII ст. 

національного 

значення 

постанова Ради Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. № 442 

 



Додаток 1 

 

Перелік 

пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини (археології) 

Шумської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Охорон

ний 

номер 

Назва 

пам’ятки 

Місцезнаходження Культурна 

приналежність 

Час і автор 

відкриття 

Основні 

розміри 

Категорія 

охорони 

Взяття під 

охорону 



1 2920 Комплекс з 4-х 

городищ 

Антонівці І  

с. Антонівці, 

урочище Уніяс, на 

лівому березі  

р. Іловиця, на 

відстані 800-900 м 

на південь та 

південний схід від  

с. Антонівці, на 

плоскіих верхів'ях 

Уніас, Лиса, 

Будники одного з 

хребтів 

Кременецьких гір 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.),  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

Кінець ХІХ 

ст. 

30-і рр. ХХ 

ст О. 

Цинкаловськ

ий, 1988-

1999 рр. 

О.М. 

Гаврилюк 

27,1777 га, 

дитинець 

уроч. 

Великий 

Уніяс - 

250х200 

м,вал 

висотою 1,8-

4 м, рів 

шириною 5-9 

м, глибина 3-

4 м; уроч. 

Лиса гора, 

городище 

овальної 

форми, 

розміри 

80х65 м, вал 

висотою від 

0,5 до 2-3 м, 

ровом 

шириною 3-5 

м, глибиною 

1,5-2 м. 

Посад 

відділений з 

південного 

боку валом 

висотою 2 м. 

на території 

посаду - 214 

западин і 4 

групи 

урганів 

діаметром 3-

4 м, висотою 

до 1 м.розмір 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



2 2914 Поселення 

Антонівці ІІ 

с. Антонівці, 

урочище “Гора 

Лиса”, на території 

давньоруського 

городища 

райковецька 

культура (кінець 

VІІ – ІХ ст.) 

1988 р., О. 

Гаврилюк 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

3 2915 Поселення 

Антонівці ІІІ 

с. Антонівці, 

урочище “Гута”, 

біля північно-

східного підніжжя 

гори Уніяз 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

Кінець 80-90 

рр. ХХ ст., О. 

Гаврилюк 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

4 2916 Поселення 

Антонівці ІV  

с. Антонівці, 

урочище 

“Джирилівка”, на 

схід від городища 

на горі Уніяз 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  Кінець 80-

90 рр. ХХ ст., 

О. Гаврилюк 

23,5705 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

5 2917 Поселення 

Антонівці V  

с. Антонівці, 

урочище 

“Верстав’я”, 

супутник городища 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

 Кінець 80-90 

рр. ХХ ст., О. 

Гаврилюк 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



6 2918 Могильник 

курганний 

Антонівці VІ 

с. Антонівці, 

урочище “Гута” 

давньоруський 

час  (Х-ХІІІ ст.) 

 Кінець 80-90 

рр. ХХ ст., О. 

Гаврилюк 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

7 2919 Могильник 

курганний 

Антонівці VІІ 

с. Антонівці, 

урочище 

“Джирилівка” 

давньоруський 

час  (Х-ХІІІ ст.) 

 Кінець 80-90 

рр. ХХ ст., О. 

Гаврилюк 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

8 2921 Поселення 

Антонівці VІІІ 

с. Антонівці, 

урочище Курганець, 

біля західного 

підніжжя гір Уніяз і 

Будники 

давньоруський 

час ( Х-ХІІІ ст.) 

О.Гаврилюк 1,0 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

9 2922 Поселення 

Антонівці ІХ 

с. Антонівці, 

урочище Під 

Уніязом, біля 

північно-західного 

підніжжя гори 

давньоруський 

час  (Х-ХІІІ ст.) 

О.Гаврилюк 7,8356 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  



10 2923 Поселення 

Антонівці Х 

с. Антонівці, 

урочище Куток 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час  (Х-ХІІІ ст.) 

О.Гаврилюк Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

11 2924 Поселення 

Антонівці ХІ 

с. Антонівці, 

урочище Грабина, 

супутник городища 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

О.Гаврилюк Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

12 1783 Поселення 

Боложівка І 

с. Боложівка, 500 м 

на південний схід 

від села, на пологих 

схилах правого 

берега потічка, 

правої притоки  

р. Вілія, на кордоні 

з Хмельницькою 

областю біля лісу 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.);  

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2010 р., А. 

Чокан, М. 

Строцень 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  

13 2925 Поселення 

Бриків ІІ 

с. Бриків, західні 

околиці села, 100 м 

від крайніх хат, 

правий берег  

р. Кума, на першій 

надзаплавній терасі, 

на мисоподібному 

підвищенні 

енеоліт-бронза 

(ІV-ІІ тис. до н. 

е.)  

1991 р., 

М.Левчук, 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



14 2926 Поселення 

Бриків ІІІ 

с. Бриків, західні 

околиці села, 200 м 

від крайніх 

будинків, правий 

берег р. Кума, на 

першій 

надзаплавній терасі.  

енеоліт-бронза 

(ІV-ІІ тис. до н. 

е.) 

1991 р., 

М.Левчук, 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

15 1253 Поселення 

Бриків IV 

с. Бриків, правий 

берег р. Кума, у 

центрі села, на 

городах за 

магазином, 

навпроти містка-

греблі, на 

південному схилі 

пагорба 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.),  

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст..) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

16 2930 Стоянка 

Васьківці І  

с. Васьківці, 

урочище Корчівка, 

західна околиця 

села на лівому 

березі  

р. Циганка 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1935 р., 

Р.Туркевич, 

1988 р., 

Л.Г.Мацевой, 

М.С.Демидю

к 

0,5 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

17 2931 Стоянка 

Васьківці ІІ 

с. Васьківці, 

урочище 

“Станіславівка”, 

лівий берег  

р. Циганка західна 

околиця села, на 

захід від Васьківці І 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.)  

1935 р., Р. 

Туркевич, 

1988 р., 

Л.Г.Мацевой, 

М.С.Демидю

к 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



18 2932 Поселення 

Васьківці ІІІ 

с. Васьківці, 

урочище 

“Корчівка”, лівий 

берег р. Циганка, 

західна частина села 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н. е.)  

1988 р., Л. 

Мацкевий 

0,6 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

19 1722 Поселення 

Васьківці ІV  

с. Васьківці, 

центральна частина 

села, 500 м на схід 

від ставка, на 

підвищеному мисі. 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин, А. 

Загородній 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

20 2927 Городище 

Васьківці V 

с. Васьківці, лівий 

берег р. Циганки, в 

лісі, східні околиці 

села, на високому 

мисоподібному 

пагорбі 

давньоруський 

час  (ХІІ-ХІІІ 

ст.) 

1930-ті роки, 

О. 

Цинкаловськ

ий, 2003 р. 

обстежено 

М.Ягодинськ

ою 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

21 2928 Поселення та 

городище 

Васьківці VІ 

с. Васьківці, лівий 

берег р. Циганка, 

урочище 

“Замчисько”, східні 

околиці села в лісі, 

на сусідньому 

пагорбі з 

городищем 

Васьківці V 

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н. е.);  

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н. е.); 

давньоруський 

час  (Х-ХІІІ ст.) 

1930-ті роки, 

О. 

Цинкаловськ

ий, 2003 р. 

обстежено 

М.Ягодинськ

ою 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



22 2929 Поселення 

Васьківці VІІ 

с. Васьківці, 

урочище “Під 

Гайками” та 

“Бердиною”, лівий 

берег р. Вілія 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1952 р., А. 

Савчук 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

23 2934 Стоянка Велика 

Іловиця І  

с. Велика Іловиця, 

урочище Червоний 

Камінь, на мисі 

північного краю 

Дублівської 

височини, 2 км на 

північ від села 

 пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1960 р., М. 

Островський 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

24 2936 Стоянка Велика 

Іловиця ІІ 

с. Велика Іловиця, 

урочище “Червоний 

камінь”, 2 км на 

північ від села та 

100 м на північ від 

стоянки ВІ-І, на 

південно-західному 

схилі мису 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1960 р., М. І. 

Островський 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

25 2937 Стоянка Велика 

Іловиця ІІІ 

с. Велика Іловиця, 

урочище “Загірські 

поля”, 1,5 км на 

північ від села, в 

районе балки 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



26 2935 Стоянка Велика 

Іловиця ІV 

с. Велика Іловиця, 

урочище 

“Гутисько”, правий 

берег р. Іловиця, 

недалеко ставка 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

6 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

27 2933 Стоянка Велика 

Іловиця V 

с. Велика Іловиця, 

урочище 

“Тракторна 

бригада”, лівий 

берег р. Іловиця 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

28 2938 Стоянка Вілія І с. Вілія, урочище 

Гора Калинівщина, 

північні околиці 

села, на лівому 

березі р, Вілія 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1977 р., 

В.Савич, 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

1,1 га Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

29 2939 Стоянка Вілія ІІ с. Вілія, урочище 

“Дубина”, правий 

берег р. Вілія, в 

східній частині села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1988 р., 

Л.Мацкевий 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



30 2940 Стоянка Вілія 

ІІІ 

с. Вілія, урочище 

“Курган”, лівий 

берег р. Вілія, в 

центрально-східній 

частині села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

31 4570-Тр Стоянка 

Жолобки І 

с. Жолобки, за 1 км 

на південний-схід 

від села, на 

високому пагорбі 

над лісом 

фінальний 

палеоліт, мезоліт 

(15-10 тис. р. до 

н.е.); 

2013 р., 

А.Загородній

, М.Строцень 

0,5745 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014   

№ 76-од,  

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 353 

32 1964 Кременеобробн

а майстерня 

Залісці І 

с. Залісці, північно-

східна частина села, 

лівий берег  

р. Людимирка 

енеоліт – епоха 

бронзи (ІV-ІІІ 

тис. до н.е.) 

2013 р., 

А.Загородній

, А.Чокан, 

М.Бігус. 

бл. 1,0 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од 



33 2941 Поселення 

Коновиця І 

с. Коновиця, 

урочище “Корзун”, 

на дюні, лівий берег 

р. Кума, 1 км на 

південній захід від 

села 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.); 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.)  

2002 р., В. 

Тиліщак 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

34 1777 Поселення 

Кордишів І 

с. Кордишів, 

південно-західні 

околиці села, на 

підвищеному мисі, 

утвореному 

потічком та лівим 

берегом р. Вілія, 

урочище 

«Замчисько» 

давньоруська 

культура (Х – 

ХІІІ ст.)  

поч. ХХ ст. – 

О. 

Цинкаловськ

ий, 2010 р. – 

обстежили В. 

Ільчишин, А. 

Загородній 

10 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

Управління 

культури 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36 

35 1778 Поселення 

Кордишів ІІ 

с. Кордишів, західні 

околиці села, на 

городі Лукащука, на 

підвищеному мисі, 

утвореному лівим 

берегом потічка 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІІ ст. до н.е.); 

могилянська 

група скіфського 

часу (VІІІ – VІ 

ст. до н.е.); 

давньоруська 

культура (Х – 

ХІІІ ст.) 

90-ті роки 

ХХ ст., А. 

Лукащук 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36  



36 4389-Тр Поселення 

Кордишів ІІІ 

с. Кордишів, 

поблизу церкви 

давньоруська  

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.); ранній 

залізний вік 

(VII-V ст. до 

н.е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XV-

XIIст.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від  

23.01.2012 № 51 

37 4390-Тр Стоянка 

Кордишів  ІV 

с. Кордишів, 2 км на 

захід від села 

пізній палеоліт 

(35 – 10 тис. р. 

до н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від  

23.01.2012 № 51 



38 4391-Тр Поселення 

Кордишів V 

с. Кордишів VІІ – V ст. до 

н.е. 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від  

23.01.2012 № 51 

39 4392-Тр Поселення 

КордишівVІ 

с. Кордишів комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н.е.) 

  Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від  

23.01.2012 № 51 

40 1867 Поселення 

Кордишів VІІ 

с. Кордишів, 1 км на 

схід від села на 

східному схилі 

балки 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (ІІ-І тис до н. 

е.) 

2012 р., 

О.Дерех, 

А.Загородній 

0,20 Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  



41 4571-Тр Археологічний 

комплекс 

Кордишів VІІІ 

(територія 

Соснівської 

сільської ради) 

с. Кордишів, західні 

околиці урочища 

„Замчище”, на 

вершині пагорба 

біля лісу 

поселення:  

фінальний 

палеоліт (40-10 

тис. р.т.); 

комарівсько-

тшинецька (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.); 

могилянська 

група 

ранньозалізного 

віку (VІІІ-VІІ ст. 

до н.е.); 

давньоруський 

час, ХІІ-ХІІІ ст. 

могильник: 

комарівсько-

тшинецька (ХVІ-

ХІV ст. до н.е.); 

2013 р., 

М.Ягодинськ

а, 

В.Ільчишин. 

бл. 5,0 га Місцевого 

значення 

Наказ 

департаменту 

культури, релігій 

та 

національностей 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.05.2014  

№ 76-од,  

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від 

18.04.2017  

№ 353 

42 2942 Стоянка 

Кордишів ІХ 

с. Кордишів, на 

околиці села, 

правий берег  

р. Вілія, на 

невеликому мисі 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1938 р., О. 

Цинкаловськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



43 2048 Поселення 

Кордишів Х 

с. Кордишів, 

центральна частина 

села біля магазину, 

на правому березі  

р. Вілія нижче 

мосту 

комарівська 

культура (ХV-

ХІV ст. до н.е.); 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

черняхівська 

культура (III-IV 

ст. н.е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ 

ст.н.е.); 

2015 р. 

Ягодинська 

М.О., 

Ільчишин 

В.В. 

площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

44 2083 Кременеобробн

а майстерня 

Кордишів ХІ 

c. Кордишів, 

центральна частина 

села за 150 м на 

південь від церкви. 

На вершині пагорба 

в саду за 

господарськими 

будівлями 

приватного 

господарства 

епоха бронзи 

(кін. ІІІ- поч. ІІ 

тис. до н. е.); 

2016 р. 

Ільчишин 

В.В., 

Ільчишин 

З.А. 

0,0500 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.03.2017  

№ 34-од  

45 2084 Поселення 

Кордишів ХІІ 

c. Кордишів, 

південно-західна 

частина села, на 

правому березі  

р. Вілія. На 

підвищеному мисі із 

північною 

експозицією 

могилянська 

група 

ранньозалізного 

віку (VІІІ – VІІ 

ст. до н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.); 

2016 р. 

Ільчишин 

В.В., 

Ільчишин 

З.А. 

0,5000 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.03.2017  

№ 34-од  



46 2085 Стоянка 

Кордишів ХІІІ 

c. Кордишів, 

південно-західна 

частина села, 

урочище «Лиса 

Гора». На вершині 

пагорба, із східної 

сторони від лісу 

фінальний 

палеоліт – 

мезоліт (15-10 

тис. р. до н.е.) 

2016 р. 

Ільчишин 

В.В., 

Ільчишин 

З.А. 

0,4000 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.03.2017  

№ 34-од  

47 2086 Стоянка – 

майстерня 

(кременеобробн

а) Кордишів 

ХІV 

c. Кордишів, 

північно-західна 

частина села, над 

кар’єром. На лівому 

борті глибокої 

балки 

фінальний 

палеоліт – 

мезоліт (15-10 

тис. р. до н.е.) 

2016 р. 

Ільчишин 

В.В., 

Ільчишин 

З.А. 

0,2000 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.03.2017  

№ 34-од  

48 1833 Поселення 

Круголець І 

с. Круголець, 

північна частина 

села, правий берег 

р. Вілія, південно-

східний схил 

пагорба, біля ферми 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV-

ХІV ст. до н.е.), 

давньоруська 

культура (ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2011 р., А. 

Чокан, М. 

Строцень 

0,40 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

49 2944 Стоянка Кути І с. Кути, на околиці 

села, невеликому 

мисі над безіменним 

потічком 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1938 р., О. 

Цинкаловськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



50 2946 Городище Кути 

ІІ 

с. Кути, урочище 

“Городисько-

Гутисько”, правий 

берег р. Кутянка, в 

центрі села, зліва 

від дороги на  

м. Шумськ, 

подвійний вал 

висотою 1-2 м 

давньоруський 

час  (ІХ-ХІ ст.) 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

51 2947 Стоянка та 

поселення Кути 

ІІІ 

с. Кути, урочище 

“Березина”, правий 

берег р. Кутянка,  

0,2 км на захід від 

села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому), 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.);  

1988 р., Л. 

Мацкевой 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

52 2945 Поселення 

Кути ІV 

с. Кути, урочище 

“Лебедин”, правий 

берег р. Кутянка, в 

центрі села, біля 

ферми 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н. е.)  

1988 р., Л. 

Мацкевой 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



53 2055 Поселення 

Кути V 

с. Кути, близько  

800 м на північний 

схід від с. Кути, 

північна частина 

села на підвищеній 

овальній дюні 

посеред заплави, 

300 м на північ від 

символічної могили 

воїнам УПА 

ранньозалізний 

вік (І тис. до 

н.е.); 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ 

ст.н.е.);  

пізнє 

середньовіччя 

(ХVІ – ХVІІІ ст.) 

2015 р. 

Ягодинська 

М.О., 

Ільчишин 

В.В. 

до 2,0 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.09.2016  

№ 121-од  

54 2948 Майстерня 

Кутянка І 

с. Кутянка, на березі 

струмка – притоки 

р. Вілія 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.) 

1938 р., О. 

Цинкаловськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

55 1430 Поселення 

Кутянка ІV 

с. Кутянка, на 

правому березі 

третього ставка (по 

течії), І та ІІ 

надзаплавна тераса. 

епоха бронзи - 

ранній залізний 

вік (ІІ-І тис. до 

н. е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Бігус, 

В.Ільчишин  

200 м х 100 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



56 1431 Поселення 

Кутянка V 

с. Кутянка, на 

північний схід від 

става №3 на схилі 

мису, утвореного 

берегом ставу 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV-

ХІV ст. до н.е.); 

могилянська 

група 

ранньоскіфськог

о часу (ІІ пол. 

VІІ – поч. VІ ст. 

до н. е.);  

давньоруський 

час (ХІІ - ХІІІ 

ст.) 

2006 р., 

М.Бігус, 

В.Ільчишин  

150  х 100 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

57 1432 Поселення 

Кутянка VІ 

с. Кутянка, на 

мисоподібному 

виступі, утвореного 

лівим берегом ставу 

№1, південно-

західні околиці села 

на лівій притоці  

р. Кутянка 

енеоліт 

(лендельська 

культура) (IV-III 

тис. до н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., М. 

Бігус, 

В.Ільчишин  

200  х 100 м Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

58 1433 Стоянка 

Кутянка VІІ 

с. Кутянка, 

південно-західні 

околиці села, на 

підвищенні правого 

берега р. Кутянка (І 

та ІІ надзаплавна 

тераса), біля крайніх 

будинків під лісом 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2006 р., М. 

Бігус, 

В.Ільчишин  

50 х 50 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



59 2950 Поселення 

Літовище І 

с. Літовище, 

урочище “Москове 

– Янове Гутисько”, 

біля витоку потічка 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

60 2949 Городище 

Літовище ІІ 

с. Літовище, в 

районі хутора 

Городисько 

Гутисько 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

61 2952 Стоянка Мала 

Іловиця ІІ 

с. Мала Іловиця,  

урочище Гора 

Пустельня, біля 

потічка - притоку  

р. Іловиця в кар'єрі 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1962 р., 

М.Островськ

ий, 1967 р. 

Савич В.П. 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

62 2951 Поселення 

Мала Іловиця І 

с. Мала Іловиця, на 

дюні поблизу школи 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.) 

1930-ті роки, 

О. 

Цинкаловськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



63 4393-Тр Поселення 

Мирове І 

Південно-східні 

околиці села, 

в східній частині 

мису, утвореного 

лівим берегом  

р. Вілія  

комарівсько- 

тшинецька 

культура (XV-

XII 

ст.);давньоруськ

а  культура (ХІІ-

ХІІІ ст.) 

2010 р., В. 

Черкас 

1 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від  

23.01.2012 № 51 

64 4394-Тр Поселення 

Мирове ІІ 

Південно-східні 

околиці села, 

в східній частині 

мису, утвореного 

лівим берегом  

р. Вілія  

комарівсько- 

тшинецька 

культура (XV-

XII ст.); 

давньоруська  

культура (ХІІ-

ХІІІ ст.) 

2010 р., В. 

Черкас 

1 га Місцевого 

значення 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

24.03.2011 № 36, 

Наказ 

Міністерства 

культури 

України від  

23.01.2012 № 51 

65 2954 Стоянка та 

поселення 

Новосілка І 

с. Новосілки, 

урочище “Ольжина 

долина”, правий 

берег р. Вілія, 

 0,7 км на південь 

від села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому), 

давньоруський 

час (ХІ-ХІІ ст.) 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



66 2955 Поселення 

Новостав І 

с. Новостав, між 

селами Новостав і 

Шумбар, на 

південному схилі 

долини р. Вілія 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1948 р., М. 

Брайчевськи

й 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

67 2958 Стоянка 

Новостав ІІ  

с. Новостав, 

урочище Поле Гури, 

на південь від 

розвилки дороги на 

села Малі 

Дедеркали і 

Шумбар 

мезоліт (кінець 

ІХ-VI тис. до н. 

е.) 

1988 р., 

Л.Мацкевий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

68 2956 Поселення 

Новостав ІІІ  

с. Новостав, 

урочище “Підлісок” 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1948 р., М. 

Брайчевськи

й 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



69 2957 Стоянка і 

поселення 

Новостав ІV  

с. Новостав, 

урочище Лиса Гора, 

на схилі плато над 

правим берегом  

р. Вілії. 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому); 

висоцька 

культура (XI-VI 

ст. до н. е.), 

могилянська 

група, 

тшинецька 

культура (XV-

XII ст.); 

райковецька 

культура (VIII-

IX ст.) 

1937 р., О. 

Цинкаловськ

ий 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 14.07.1989  

№ 162  

70 1222 Поселення 

Обич І 

с. Обич, 1 км на 

північний схід від 

церкви, північний 

берег ставка, на 2-х 

мисоподібних 

підвищеннях берега, 

урочище Циганка 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XV-

XII ст.); 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.), 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.), 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2004 р., М. 

Ягодинська 

8 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



71 1223 Поселення 

Обич ІІ 

с. Обич, правий 

берег струмка, що 

впадає в ставок,  

200 м на північ від 

церкви, на І та ІІ 

надзаплавних 

терасах 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.); 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

2004 р., М. 

Ягодинська 

2 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

72 1406 Поселення 

Обич ІІІ 

с. Обич, центральна 

частина села, на 

південно-східному 

схилі мису, 

утвореному злиттям 

двох струмків 

давньоруський 

час (Х ст.)  

2006 р., 

В.Ільчишин  

0,4 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

73 2961 Стоянка 

Онишківці І 

с. Онишківці, на 

невеликому мисі 

правого берега  

р. Вілія 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1939 р., О. 

Цинкаловськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



74 2959 Стоянка, 

поселення та 

городище 

Онишківці ІІ  

с. Онишківці, 

урочище 

“Замчисько”, 

правий берег  

р. Кума, урочище 

«Соснина» 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) ; 

трипільська 

культура (ІV-

кінець ІІІ тис. до 

н.е.); 

лендельська 

культура (IV – 

кінець Ш тис. до 

н.е.);  

культура 

кулястих амфор 

(сер. – ІІ пол. ІІІ 

тис. до н. е.); 

підкарпатська 

культура 

шнурової 

кераміки (ХІХ – 

ХVІ ст. до. н. е.); 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.) ; 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1930-ті роки, 

О. 

Цинкаловськ

ий, 2003 р. 

дослідження 

М.Ягодинськ

ої 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



75 649 Поселення, 

городище   

Онишківці ІІІ 

с. Онишківці (в 

літературі – Бриків), 

правий берег  

р. Куми,  

ур. Городище 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.),  

давньоруський 

час  (Х, ХІ, ХІІ-

ХІІІ ст.) 

30-і рр. ХХ 

ст., 

О.Цинкаловс

ький; 2003, 

2004 рр. 

дослідження 

М.Ягодинськ

ої 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Рішення 

виконкому 

Тернопільської 

обласної ради 

від 22.03.1971  

№ 147 

76 2960 Поселення, 

могильник, 

курган 

Онишківці ІV  

с. Онишківці,  на 

схід від городища, 

південно-західні 

околиці села, на 

городах 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н.е.), 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2003 р., М. 

Бігус 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

77 1847 Стоянка 

Переморівка І 

с. Переморівка, 

північно-східні 

околиці села, 

правий берег 

струмка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому), 

доба бронзи (ІІІ-

ІІ тис. до н. е.) 

2011 р., Б. 

Строцень, М. 

Строцень 

Площа не 

визначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури  

обласної 

державної 

адміністрації від 

09.02.2012 № 14  

78 2962 Поселення 

Рохманів І 

с. Рахманів, по 

дорозі з Шумська до 

села, лівий берег  

р. Вілія 

черняхівська 

культура (ІІІ- ІV 

ст. н. е.) 

1956 р., М. 

Тиханова 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



79 2963 Поселення 

Рохманів ІІ 

с. Рахманів, за 200 м 

на північний схід 

від села, лівий берег 

ставу, на ІІ 

надзаплавній терасі 

мису, обмеженого 

двома балками 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХVІ – 

ХІІ ст. до н. е.)  

2004 р., М. 

Бігус 

0,3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

80 1874 Поселення 

Рохманів ІІІ 

с. Рахманів, 1 км на 

південний-захід від 

села на південному 

схилі пагорба по 

лівому березі 

струмка 

епоха бронзи – 

ранньозалізний 

час (І тис. до н. 

е.) 

2012 р., 

О.Дерех, 

А.Загородній 

4,1732 га Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

26.06.2012 № 97  

81 2964 Стоянка 

Соснівка І 

с. Соснівка, біля 

села на невеликому 

мисі правого берега 

потічка 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

О. 

Цинкаловськ

ий 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

82 1326 Поселення 

Стіжок ІV  

с. Стіжок, урочище 

“Замок”, південно-

східне підніжжя 

гори, на якій 

городище, в центрі 

села 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.) 

2005 р., М. 

Ягодинська, 

М. Бігус 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



83 2965 Городище 

Стіжок V  

с. Стіжок, урочище 

“Гора Св. Трійці” 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1930-ті роки, 

О. 

Цинкаловськ

ий 

11,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

84 2967 Городище 

Стіжок VІ  

с. Стіжок, урочище 

“Замок” 

давньоруський 

час (ХІІ-ХІІІ ст.)  

  6,3 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

85 2966 Поселення 

Стіжок VІІ 

с. Стіжок, на 

північний схід від 

гори Св. Трійці в 

долині 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1968 р., П. 

Раппорт 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

86 2968 Поселення 

Сураж І 

с. Сураж, 2,5 км на 

північний схід від 

села, урочище 

“Високе поле – 

Ходаки”, лівий 

берег потічка 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

0,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



87 2969 Поселення 

Сураж ІІ 

с. Сураж, урочище 

Острів, північно-

східні околиці села, 

правий берег  

р. Вілія, на північ 

від траси Шумськ - 

Острог, на межі з 

Хмельницькою обл. 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.)  

1991 р., 

М.Левчук, 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 

88 2970 Поселення 

Сураж ІІІ 

с. Сураж, урочище  

Гора Лисиця, 

північно-східні 

околиці села,  

200 м на південь від 

дороги Шумськ-

Острог 

енеоліт (ІV-ІІІ 

тис. до н. е.), 

ранній залізний 

вік (І тис. до н. 

е.) 

1991 р., 

М.Левчук, 

О.Ситник, 

М.Ягодинськ

а 

Площа 

невизначена 

Місцевого 

значення 

Розпорядження 

Представника 

Президента 

України у 

Тернопільській 

області  від 

25.06.1992  

№ 148 



89 1400 Поселення 

Сураж ІV 

с. Сураж, південно-

західні околиці 

села, на городах, у 

південно-східній 

частині великого 

мису утвореного 

лівим берегом  

р. Вілія 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому),  

культура 

шнурової 

кераміки (ІІІ-ІІ 

тис. до н. е.); 

бабинська 

культура (ІІІ-ІІ 

тис. до н. е.); 

комарівсь-

тшинецька 

культура (ХVII-

XIV ст. до н.е.); 

могилянська 

група скіфсього 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІ, ХІІ – 

ХІІІ ст.); пізнє 

середньовіччя 

(ХVІ-ХVІІ ст.) 

2006 р., Бігус 

М., Ільчишин 

В. 

10 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



90 1402 Поселення 

Сураж VІ 

с. Сураж, 

центральна частина 

села, 200 м на 

південний захід від 

церкви, нижче 

поселення  

Сураж ІІІ, на 

високому мисі 

утвореного правим 

бортом глибокої 

балки 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XV-

XII ст. до н. е .); 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (Х ст., ХІІ – 

ХІІІ ст.) 

2006 р., Бігус 

М., Ільчишин 

В. 

50 х 50 м. Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

91 1403 Поселення 

Сураж VІІІ 

с. Сураж, північні 

околиці села, біля 

соснового лісу, на 

вершинні мису 

утвореного лівим 

бортом заболоченої 

балки 

пізній палеоліт; 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., Бігус 

М., Ільчишин 

В. 

30 х 40 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



92 1404 Поселення 

Сураж ІХ 

с. Сураж, північно-

східні околиці села, 

на вершині 

видовженої дюни, 

по лівому берегу  

р. Вілія, біля хреста 

енеоліт 

(лендельська 

культура) (IV-III 

тис. до н. е.); 

комарівсько-

тшинецька 

культура (XV-

XII ст. до н. е.); 

могилянська 

група скіфського 

часу (ІІ пол. VІІ 

– поч. VІ ст. до 

н. е.); 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2006 р., Бігус 

М., Ільчишин 

В. 

1,5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

93 2971 Стоянка 

Угорськ І 

с. Угорськ, урочище 

“Гутисько –

Мелашичі”, 1,5 км 

на північний захід 

від села 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

1988 р., Л. 

Мацкевой 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

94 2972 Поселення 

Цеценівка І 

с. Цеценівка, 

західна околиця 

села, лівий берег  

р. Вілія 

ранньоскіфський 

період (VІІ – V 

ст. до н. е.) 

1977 р., В. 

Савич 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



95 1279 Стоянка 

Цеценівка ІІ 

с. Цеценівка, 0,8 км 

на схід від села, над 

крейдяним 

кар’єром, на 

вершині гори, 

вкритої сосновим 

лісом, лівий берег  

р. Вілія 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2005 р., В. 

Ільчишин 

0,15 га 

(50х30 м) 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

96 2973 Поселення 

Шумбар І 

с. Шумбар, 

північно-східний 

схил гори біля 

ставка, зліва від 

дороги Новостав - 

Шумбар 

пшеворська 

культура 

(середина І ст. 

до н. е. – ІІІ ст. 

н. е.) 

  Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена 

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

97 2974 Поселення 

Шумськ І 

м. Шумськ, 

урочище “Біля 

мосту до парку 

відпочинку”, лівий 

берег р. Кума, 

південно-східна 

околиця міста 

бронза – ранній 

залізний вік (І 

тис. до н.е.); 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.) 

2003 р., М. 

Ягодинська, 

С.Синюк 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

98 1379 Поселення 

Шумськ ІІ 

м. Шумськ, 

 вул. Ів. Франка, 2; 

(територія 

промзони), західна 

частина міста, на 

підвищеному мисі, 

утвореному 

заплавою правого 

берега р. Вілія 

давньоруський 

час (Х ст.) 

2006 р., 

Ільчишин В. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  



99 1662 Стоянка 

Шумськ ІV  

м. Шумськ, 

південно-західна 

частина міста, в 

районі хлібзаводу, 

урочище 

«Соснина», на 

вершині овального 

миса на правом 

березі р. Вілія 

пізній палеоліт 

(40-10 тис. років 

тому) 

2008 р., 

Ільчишин В. 

20  х 30 м Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

100 1689 Поселення 

Шумськ V 

м. Шумськ, 

північно-західна 

частина міста, 100 м 

на південь від 

автостанції 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2008 р., 

Дерех О. 

Площа 

невизначена 

Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

101 1732 Поселення 

Шумськ VІ 

м. Шумськ, південні 

околиці міста, лівий 

берег р. Кума, на 

північ від 

водозабору 

лендельська 

культура (IV-III 

тис. до н. е .), 

комарівсько-

тшинецька (ХV 

– ХІІ ст. до н.е.), 

давньоруський 

час (ХІІ – ХІІІ 

ст.) 

2009 р., В. 

Ільчишин 

1 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації від 

27.01.2010 № 16  

102 2975 Поселення 

Шумськ VІІ  

м. Шумськ, лівий 

берег р. Вілія,  

150 м. по течії від 

мосту 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.)  

1955 р., 

Волинська 

експедиція 

ІА АН УРСР 

до 5 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 



103 2976 Поселення 

Шумськ VІІІ  

м. Шумськ, Пн 

околиця міста, лівий 

берег р. Вілія, на 

мисі на захід від 

хутора Чиранки 

комарівсько-

тшинецька 

культура (ХV – 

ХІІ ст. до н. е.);– 

могилянська 

група скіфського 

часу (Друга 

половина VІІ – 

початок VІ ст. до 

н. е.) ;– культура 

Лука-

Райковецька 

(кінець VІІ – ІХ 

ст.);– 

давньоруський 

час (Х-ХІІІ ст.)  

2004 р., М. 

Бігус 

2 га Щойно 

виявлена  

Наказ 

управління 

культури 

обласної 

державної 

адміністрації  від 

18.10.2005  

№ 112 

 

 

 

 

      Директор                                                                                                                                    Марина ЯГОДИНСЬКА 


