
ІІрИр(щні икості 3С\1;Іі l2, ст. 319j. Також с;Іі)( 3а3начин1, 1110 VІаі16утн}І 

СИСТС\1а 1Ір3ІЮІЮП) реІ")'.-ІЮНаННИ ІЩ(НОСИН )(еНе.-ІОІІVІСНТ)' нсруХО\10СТ1 

Mat-: VІіСТИТИ НІВІ<У НОр\13ТИННІ1Х ІІрИІІИСіН, }ІІ<і () фор\1)'На.-ІИ ІІрофор\1)' 

цоговору цеве.:юпменту нерухомості таким чином, шоб забезпечення 

збереження, віJнов.:-Jення і створення нових природних об'єктів в міс

цях реа .. 1ізації цеnе .. 1оперських проектів бу .. 1о б істотпою у:иоnою такого 
цогоnору. 
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МИКИТЕЙ А. О. 

Наuіона:тьний універентет <•Оцсська юридwrnа акацс:-.rія», 

acr1ipa1 rт кафелрн 1111 ві.ІІ.Іюго r1рава 
секретар сулоnото засідашш Суnоровськоrо рай:ошюrо су;:~у :-.1. О леси 

RИКУІІ ІІАМ'ЯТКИ КУJІЬТУРІІОЇ СІІЛДШИІІИ: 
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА 

Ку .. 1ьтура - ue nажлиnий фактор збережепня націопальпаї ідентич
ності нар(ну. СІ-ІОП) часу О. ;lонженко ш1сан: «Hapo;L, 1110 не :1нш-: сноєї 

історіЇ, Е НЩ10іІ с;ІіІІІ(іН>). У нар(М)' 6с3 СНОІ'О МИНУJІОІ'О не Mat-: і не МОЖУ 

бути :\tайбутнього. 

Ку .. lЬТ)rрна спадшина - сукупність успацкованих лю.J:ство:\t віц по

пере.J:ніх ПОКОЛіНЬ об'єктів КУЛЬТ)"l)НОЇ СПаДШИНИ. rJl 
Вопи n сnою чергу відіграють nаж.1иnе значеппя. Адже їхня сут

ність - це те. що поро.J:жус n .:-JЮ.J:ИІІЇ почуття націопальпаї сnіжнюсті 
та р13НИТh С)'СІІІ;ІhСТНО на IICHHl ку;ІІ--іІ'УРНО-ІСТОрИЧНl рСПОНИ, 11~0 MaiOTh 

сної особ_. І и ності. І \с сноєрі;(ни і1 VІіст \1іж Іюко.-Іінн~І\111. 
3ахист ку .. lЬТ)rрної спацшини на.:-Jежить .J:O основоположних напря

мів по .. 1ітики .J:ержави у сфері ку .. lЬТ)rри. Поипаючись на Конституцію 
України, (ст .. 54) ку.1ьтурна спадшина охороняється законо:v~ . .Jержава 
:шбезпечус збережепня історичних па:~л'яток та інших об'сктіn, що ста

поn.1ять ку .. 1ьтурпу цінність, nжиnас :шходіn д-1я поnерпеппя n Україну 
ку;Іnтурн их ІІінностеі1 наро;tу, икі 3НаХО)(}ІТhС}І 3а її \Ісжам и. ll J 
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[ \ИНі.ІІhНИЙ KOilCKC НС VІіСТИТh І-НННаЧСНН~І ІІОНИТТ~І ІШМ\ІТКИ І<У.ІІhТУНОЇ 

СІІаіlІІІJ1НИ. Такс ІЮН~Ітт~І міститhси н Законі України «Про охорону кулh

турної <:ІІа;(ІІІини«ні;( R чсрнни 2000 р. Пам'иткою є такий оG'єкт ку.ІІhтур
ної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих па:м'яток 

України, та яв .. 1яє собою місце, споруду (витвір), комrпrекс (анса:мбль), 
їхні частини, пов'яJапі з ними території чи водні об'скти, інші приро;:ші, 

природrю-аrпропогепні або стnореrrілюдиrюю об'скти rrеза..1ежrю nід ста

пу збереженості, що допесли до нашого часу ціпність з антропологічного, 
археШІОІ'іЧНОІ'О, ССТСТИЧНОІ'О, СТН011хtфіЧНОІ'О, історИЧНОІ'О, MI1CTCIIhKOI""O, 

Н3УКОІ-І01\) ЧИ XYl(OЖHhOI'O ІІОІ'.;І~Щу і 36ереІ-_ІІИ СНОІО антеНТИЧНіСТh.l3J 

Постановою Верховної Ради YкpaiHtt "Про право власності па окремі 

види .. waitna" буж_) затверджено Перелік видів майна, що не може пе
ребувати у маспості громадян, гро:ма;:rських об'сдпапь, міжпаро;:rпих 

оргапіJацій та юри;:rпчппх осіб іпших держав па території України та 

Спеціа..1ьrшй порядок па буття пра nа власпості громадянами па окремі 
ни;(и маі1на. ;lаниt-і ІІсре.ІІік ни:тачає ни;L .v1айна, нстаношІенюІ СІІСІІі

аJІhнш·о Іюр~ІJLКУ наGутти 11рана НJІасності на такс майно. яжреvш і май

на пам'яток культурної спадшини. [4] 
Центральним органом у сфері охорони культурної спа.Jщини є 

Міністерство культури Україн:и, яке керує пам'ятками націона .. 1ьного 
лrачеппя. Пам'ятками :місцевого зпачеппя з.Jійспюс паг .. 1Я1І (nі;:rдітш) 

охоропи ку .. 1ьтурrюї спадщипи об .. 1аспих (:міських, райоппих) держав
І І их алміІІістраціt1, місІ,ких (сі .. ІІ,сІ,ких. сс.ІІищних) fЩІС СІЮП) JIOJLY та

киt1 СІІСКТр ІІІИрОКИХ ІІОВІІОІШЖСІІІ> ЦCII11J3JII>II01'0 ОрІ-аІІУ, ІІОрО;Lжус IIO

I'OilЖYH3JihHi Ні,Т(НОСИНИ 3 НJІаСНИІ<аVІИ. 

У ра:1і НИИНЛеННИ ІІаМ\ІТКИ, s.JKiЙ 3alliOЖyt: ІІОІІІК(ЩЖСННИМ а()о 3НИ

ІІІеННs.!VІ, нііtІюні,т(ний орган охорони кулhтурної' СІІаіtІІ(ИНИ роGитh 

в .. 1аснику попередження у формі листа, де зазначається тер:мін, про
тяго:м якого власним має вжити конкретних заходів шодо збереження 

пам'ятки. Зазначені шнюги у попере;:rжепі слугують сигналом для в .. 1ас
пика. Дії або без;:rіяльпість якого створюють загроJу пошко;:rжешпо чи 

лшщепшо пам'ятки. 
У рюі не НИКОНаНН~І НИVІОІ~ НИjН3ЧСНі Н ІІОІІерСіLЖенні. ні;LІІОНі,І[НІ1і1 

орІ'ан 3 охорони І<)СІhтурної СІШl(ІІ[ИНИ маt-: 3аконні ІІі.Іtстани. ІІ(оG 3Нер

нутися до cy.Jy з позовом про викуп пам'ятки, яка утр:имується безгос
подарно, шо загрожує її пошкодження:м або зн:ишення:м. 

У разі неві.Jкладпої пеобхі;:шості забезпечення умов д.тrя збережепня 

пам'ятки позов про 'ії викуп 1юже бути пред'ямепо бе3 попередження. [З] 

Це допускасться у випадку падзвичайної uішюсті пам'ятки, Якщо 
неНЖИТИ терУІlНОНИХ :ШXOillH, ІНО _\10ЖС ІІрИ3НССТИ J(O Не3НОрОТНОЇ НТр3ТІ1 

ІІаМ\ІТКИ KYJihTypнo]' СІІ3/(111)1НИ. 

В .. 1аснику~ в якого викуповується :майно, виплачується його вартість, 
ціна якої визначається за згодою сторін. Пр:и визна~rенні ціни прово

диться неза .. 1ежна оцінка пам'ятки культурної спадщини. [2] 
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Пор~НОК ІІрОНСіІСНЮІ ОІІ.іНКИ \Шtіна. В ТОМУ ЧИ<.:JІі і на ІІаМ\ІТЮ1 К)'.-11:.

турноЇ <.:ІІ<ІіІІІІ ини рсІ'У-·І кн-:тьси ( Постаноною KaGi нет у МіністрінУкраїни 
ні;( 26 нсрс<.:Н}І 2002 р. N~ 1447 МстоіІИЮ1 І·роІІюної ОІ(інки Ішм\Іток, :ш
тверцженої постановою Кабінету Міністрів України віц 26 вересня 2002 
р. N2 1447). ПіJ час провецення грошової оuінки пам'ятки враховується 
також оцінка місця П ролашуnаппя. Грошо nа оцінка па:и'ятки проnа

,::шться па оспоnі потенційних дoxo,::rin ni,::r її nикористаппя, nизпачепих 
па ,::rату оцінки. [5] 

А у ра3і }ІІ<ІІІО сторони не іІіtіІІІJІИ 3І'ОЛ1, с11ір ниріІІІуt-:тьси су)1ом, 

}ІІ<Иі1 НИ3НаЧаt-: р(Н\1ір Hi)"liiiKO.ii)'HaHH}I на ІliJ·lCT<J.Hi )·tіі1сноЇ нартості маіі

На. 13і.апові,::rно ,::ro проuесуа.1ьного законо,::rавства су.а :\южу призначити 
відпові,::rну су,::rову експертизу. 

Ві.апові,::rно .ао прави .. 1а ч. 4 ст. 352 ПК викушІена па:v~'ятка історії та 
ку .. 1ьтури переходить у n..1аспість української ,::rержаnи. [2] 
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