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Інформаційний зведений перелік об'єктів культурної спадщини Солом’янського району м. Києва 
Станом на 01.01.2019  

 

 

№ п/п Назва Дати Адреса Охоронний 

номер 

Назва документу про взяття на облік 

1.  Бактеріологічний інститут 

 

 
 

 

1896 р. Амосова вул., 9  

(спуск Степана 

Разина, 4, 

Протасів Яр,  4- 

первісні адреси 

за рішенням) 

.  

№189 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.01.1986 № 49 

 памятка архітектури  

  

 

 

2.  Будинок інституту 

епідеміології, мікробіології, 

паразитології та інфекційних 

захворювань, в якому 

працювали Громашевський 

Л. В., Сиротинін М. М. 

 

 

1946 р.-датування 

за рішенням 

поточнене 

датування-1965 р. 

Амосова вул., 5  

(спуск Степана 

Разина, 4, 

Протасів Яр,  4- 

первісні адреси 

за рішенням) 

 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

30.07.1984 № 693  

памятка історії  

3.  Пам’ятний знак на честь 

загиблих в роки Великої 

Вітчизняної війни 

співробітників інституту 

туберкульозу і грудної 

хірургії  

1941-45 рр., 

відкритий 

01.11.1977 

 Амосова вул., 

10 

(вул. Степана 

Разина, 7,  

адреса за 

рішенням) 

 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

04.08.1980 №1102 

памятка історії 

 Комплекс споруд Київського 

вищого військового 

авіаційного інженерного 

училища 

Авіаконструктора 

вул.  2/32;  

Повітрофлотський 

проспект, 30 

1950-і рр.  Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 24.03.2008 № 

10/06-08 

Архітектура 

4.  Будинок житловий (корпус 

№1) 

1954 р. Антонова 

Авіаконструкто

ра вул.  2/32 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 24.03.2008 № 

10/06-08 

Архітектура 
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5.  Памятник Леніну В.І. 1970 р. Відрадний 

проспект,  103- 

сучасна адреса- 

(Чубаря 

проспект, 103, 

домобудівний 

комбінат №3-

первісна адреса 

за рішенням) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 №1112 

 памятка історії  

 

6.  Вокзал залізничний 1927-1932 рр. Вокзальна пл. №193 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.01.1986 № 49 

 памятка архітектури  

 

 Комплекс Київського 

метрополітену 

    

7.  Станція метрополітену 

"Вокзальна" 

1960 р. Вокзальна пл. №192 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.01.1986 № 49  

памятка архітектури  

 

8.  Пам’ятник В.І.Леніну б/д Гарматна вул., 

10 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.02.1971 № 301  

Історія. Знесений 

9.  Пам’ятний знак на честь 

воїнів-робітників заводу 

"Більшовик» 

 

1975 р. Гетьмана 

Вадима 

(Індустріальна) 

вул. 2, (на 

фасадному 

будинку) 

(Брест-

Литовський 

просп., 57-

адреса за 

рішенням) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.08.1975 № 840   

памятка історії  

 

10.  Пам`ятник В.І.Леніну Б\д Гетьмана  Рішення виконавчого комітету Київської 
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Вадима вул. 2 

(Індустріальна, 

територія 

заводу 

«Більшовик»)   

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112   

памятка історії 

11.  Завод Я.Гретера та 

О.Криваненка , робітники 

якого під час революції 1905 

року створили «Шулявську 

робітничу республіку», у 

жовтні 1917 р. та січні 1918 р. 

брали участь у збройному 

повстанні; працювали герої 

Радянського Союзу В. 

Бондаренко, І. Лисенко 

  

Завод Гретера, Криванєка і 

К:Будинок Якова Гретера»  

1890 р., 1944 р. 

(відбудова) 

Гетьмана 

Вадима вул. 

(Індустріальна)  

2-4 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.06.2011 № 

10/38-11 

Архітектура та містобудування, історія 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Управління охорони культурної 

спадщини від 03.12.2013 №10/69-13 – 

історія (відредактована назва обєкта) 

 

12.  Пам`ятний знак на честь 

командного пункту №167 

Сумсько-Київської дивізії  

 

1987 р. Гетьмана 

Вадима 

(Індустріальна) 

вул. 2-4 (на 

адміністративн

ому будинку 

заводу по вул. 

В.Гетьмана, 4) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112  

 памятка історії  

 

13.  Пам`ятник жителям Совки, 

яки загинули в 1941-45 рр. на 

фронтах Великої Вітчизняної 

війни 

 

 

Пам`ятник жителям с. Совки, 

яки загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни 

1970 р. Каменярів вул.  Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.02.1971 № 301  

памятка історії  

 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.08.1975 № 840  
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памятка історії  

14.  Пам’ятний знак  „Захисникам 

Вітчизни” 

б/д Ріг Клінічної та 

Народної 

вулиць  

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 06.2010 №10/12-

10 

Історія 

 Залізнична колонія     

15.  Пам`ятник –погруддя 

Кудряшову В.І., Герою 

Радянського Союзу, 

партизану, підпільнику 

1972 р. Кобелєва 

архітектора 

вул., 1/5 

(територія 

профтехуч. 

№17) 

(Фурманова 

вул.  1/5 – адр. 

за рішенням) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112  

памятка історії  

 

16.  Притулок 

 

 

 

 

1900 р. Кобелєва 

архітектора 

вул., 1/5  

(Фурманова 

вул.  1/5 – адр. 

за рішенням) 

№191 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.01.1986 № 49 

 памятка архітектури  

17.  Пам`ятний знак на території 

військової частини 63630 

 

 

 

 

 

 

1975 р. Козелецька вул.  

– Василенка, 1, 

(територія 

військової 

частини 63630 

на території 

Київського 

автомобілеремо

нтного заводу) 

(Брест-

Литовський 

пр.-кт-адреса за 

рішенням) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.08.1975 № 840 

 памятка історії   

 

18.  Будинок київського 

авіаційного інституту, в 

1950-і рр. Комарова пр-т, 

1 

 Наказ  Головного управління охорони 

культурної спадщини від 10.06.2011 № 
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якому навчалися та 

працювали відомі вчені 

науки і техніки, працював 

В.М Челомій  

10/34-11 

Історія 

19.  Пам"ятне місце розтрілу 

робітників - залізничників 

1903 р. Кривоноса 

Петра пл. 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.09.2006 № 53 

Історія 

20.  Будинок ливарного цеху 

локомотивного депо ст. Київ-

Пасажирський ім. Андрєєва, 

де у 1939-41рр. працював 

машинист, секретар 

Вузлового парткому, 

командир бронепоїзду "Літер 

Б", Голованьов С.П.  

  

1903р. 

 

Кудряшова вул.  

1 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112 

 памятка історії  

 

 

21.  Історичне місце на території 

Локомотивного депо, де в 

1903р. були розстріляні 

страйкуючі робітники.  

(ОБЕЛІСК) 

1903р., 1963 р Кудряшова вул.  

1 (в рішенні 

адреса 

відсутня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.02.1971 № 301   

памятка  історії  

 

22.  Пам'ятник  на честь 

робітників Локомотивного 

депо, які загинули в роки 

Великої  Вітчизняної війни 

1917-1918 рр.; 

1941-1945 рр.; 

встановлено у 

1968 р. 

Кудряшова вул.  

1 (на території 

локомотивного 

депо) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

27.01.1970 № 159  

 памятка історії  

 

 Житлові будинки для 

офіцерів - вихователів 

Миколаївського 

артилерійського училища 

поч. ХХ ст. Курська вул.  

1/26, 3, 5 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.09.2006 № 53 

Архітектура 
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23.  Будинок житловий поч. ХХ ст. Курська вул.  

1/26 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.09.2006 № 53 

Архітектура 

24.  Будинок житловий поч. ХХ ст. Курська вул.  3  Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.09.2006 № 53 

Архітектура 

25.  Будинок житловий поч. ХХ ст. Курська вул.  5  Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.09.2006 № 53 

Архітектура 

26.  Пам`ятник С.П Корольову.  

 

1974 р. 

 

Лепсе Івана 

бульв.  8 

 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112  

 памятка історії, мистецтва  

 

27.  Пам`ятний знак на честь  

робітників та службовців 

машинобудівного заводу ім. 

Лепсе І., які загинули у роки 

Великої Вітчизняної війни 

1941-45 рр. 

1983 р. Лепсе Івана 

бульв.  24 

(територія 

заводу ім. 

І.Лепсе) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112 

 памятка історії  

 

28.  Середня школа 1930-і рр. Липківського 

Василя вул., 29 

(Урицького 

вул.  29- адеса 

за рішенням) 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.06.2011 № 

10/38-11 

Архітектура та містобудування 

29.  Братська могила жертв 

фашизму 1941-43 рр.  (45 

чол.)   

 

 

 

 

Військова дільниця (40 

братських могил)  

1974 р. - 

перепоховання 

Липківського 

Василя вул., 

119/2 

Соломянське 

кладовище 

 Діл. 2 

 

(Урицького 

вул., 119/2-

адреса за 

рішенням) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112  

памятка історії  

 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

30.07.1984 № 693  

памятка історії 
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30.  Пам'ятник - паровоз на честь 

революційних бойових та 

трудових подвигів київських 

залізничників, здійснених в 

роки горомадянської та 

Великої Вітчизняної воєн 

1982 р. Липківського 

Василя вул.,  

/Кудряшова –на 

перехресті 

(на перехресті 

вулиць 

Урицького та 

Кудряшова –

адреса за 

рішенням) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

30.07.1984 № 693  

памятка історії  

31.  Меморіальний камінь на 

місці, де проходила  третя 

лінія оборони м.Києва у 

липні-вересні 1941 р. 

1941 р.; 

встановлено у 

1965 р. 

Лобановського 

Валерія просп. 

22-24  

(Червонозоряна 

вул.- адреса за 

рішенням) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

27.01.1970 № 159  

 памятка історії  

 

32.  Пам`ятник М.Д.Стражеско 1977 р. Народного 

ополчення вул.  

5 (територія 

Українського 

НДН 

кардіології) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

04.08.1980 № 1102  

 Монументальне мистецтво 

 Комплекс споруд 

Національного  

політехнічного інституту 

«Київський політехнічний 

інститут» 

 

Комплекс Київського 

політихничного інчтитуту 

кін. XIX - поч. XX 

ст. 

 

 

 

 

1898-1902 рр., 

1930-і рр. 

Перемоги 

просп.37-39 

 

 

 

 

Адреса за 

рішенням - 

Брест-

Літовський 

проспект, 39 

№260038-Н Постанова Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

Пам’ятка історії 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804  

памятка архітектури та містобудування   

 

 

33.  Жилий будинок № 5  

 

 

1909-1910, 1996-98 

(ремонтно-

реставраційні 

Перемоги 

просп.  37 

(адреса за 

 

№1/9 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804 памятка архітектури та 
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.  

роботи) рішенням – 

Брест-

Литовський 

проспект, 39) 

містобудування   

Можливо входить до пам’ятки історії 

національного значення „Комплексу 

споруд Національного  політехнічного 

інституту «Київський політехнічний 

інститут» відповідно до постанови 

Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

 

 

34.  Головний корпус  

 

 

 

Меморіальний будинок, де 

працював Є.О.Патон 

Меморіальний будинок, де 

працював В.Ф.Бобров  

Меморіальний будинок, де 

працював Ф.В. Ленгник 

 

 

Меморіальний будинок, в 

якому в 1905 р. відбулося І 

засідання Київської ради 

робочих депутатів; в 1917 та 

початку 1918 рр. містився 

штаб Червоноармійських 

робітничих загонів 

Шулявського району; у 1924-

26 рр. вчився конструктор 

перших штучних супутників 

землі і космічних кораблів 

академік С.П Корольов.  

 

1898-1901; 1930 

рр. (добудова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/д 

Перемоги 

просп.  37 

 

 

(Брест-

Літовський 

проспект, 39, 

КПІ- адреса за 

рішенням) 

 

Без адреси 

 

 

 

№1/1 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804 

 памятка архітектури  та містобудування 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 21.08.75 

№ 840  

 памятка історії 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

27.01.1970 № 159   

памятка історії 

 

Можливо входить до пам’ятки історії 

національного значення „Комплексу 

споруд Національного  політехнічного 

інституту «Київський політехнічний 

інститут» відповідно до постанови 

Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

35.  Пам`ятний знак на честь 

Шулявської республіки 

1986 р. Перемоги 

просп.  37 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.06.2011 № 
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(адреса за 

рішенням- 

Брест-

Літовський 

проспект, 39) 

10/38-11 

Історія 

36.  Їдальня політехнічного 

інституту 

1902-1903 рр. Перемоги 

просп.  37 

№114-Кв 

 

Наказ Міністерства культури і туризму 

України від 03.02.2010 № 58/0/16-10 – 

пам’ятка історії, архітектури та 

містобудування (в редакції наказу 

Міністерства культури України від 

16.06.2011 № 453/0/16-11) 

Можливо входить до пам’ятки історії 

національного значення „Комплексу 

споруд Національного  політехнічного 

інституту «Київський політехнічний 

інститут» відповідно до постанови 

Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

37.  Хімічний павільйон 

 

 

 

 

 

 

 
 

1898-1899; 1930-і 

рр.(прибудова) 

Перемоги 

просп.  37 

(адреса за 

рішенням- 

Брест-

Літовський 

проспект, 39) 

№1/2 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804  

памятка архітектури та містобудування 

 

Можливо входить до пам’ятки історії 

національного значення „Комплексу 

споруд Національного  політехнічного 

інституту «Київський політехнічний 

інститут» відповідно до постанови 

Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

38.  Комплекс механічніих 

майстерень, в тому числі 

модельний, ливарний, 

механічний, ковальський 

цехи, споруди вагранки 

конструкції ХУІІІ ст.і 

приміщення колишньої 

ХУІІІ ст., 1898-

1901; 1919, 1930-і 

рр.(прибудова) 

Перемоги 

просп.  37 

(сучасний № 

37-е) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міської Ради народних депутатів № 240 від 

18.03.92  

історія, архітектура та містобудування 

 

 

 



 10 

їдальні(між головним та 

теплоенергетичним 

корпусами)  

 

 

Будинок механічної 

майстерні та котельня 

 

 

 

 

 

( адреса за 

рішенням- 

Брест-

Літовський 

проспект, 39 

 

 

 

 

 

№1/3 

 

 

 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804 памятка архітектури та 

містобудування 

Можливо входить до пам’ятки історії 

національного значення „Комплексу 

споруд Національного  політехнічного 

інституту «Київський політехнічний 

інститут» відповідно до постанови 

Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

39.  Пам`ятник викладачам і 

студентам, які  загинули в 

роки Великої Вітчизняної 

війни 

1967 р. Перемоги 

просп.  37 

(адреса за 

рішенням- 

Брест-

Літовський 

проспект, 39) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

27.01.1970 № 159   

памятка історії  

40.  Парк КПІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк Політехнічного 

інституту 

1899-1901 рр. Перемоги 

просп.  37 

(адреса за 

рішенням- 

Брест-

Літовський 

проспект, 39) 

№1/10 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804  

памятка архітектури та містобудування  

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

20.03.1972 № 363 

Садово-паркове мистецтво 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 11.02. 

1969 № 206 Додаток № 2 

Памятка садово-паркової архітектури, 

унікальних зелених масивів та окремих 
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дерев 

41.  Жилий будинок №1  

 

 

 

1898-1899 рр. Перемоги 

просп.  37 

(адреса за 

рішенням- 

Брест-

Літовський 

проспект, 39) 

 

 

№1/6 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804  

памятка архітектури та містобудування 

Можливо входить до пам’ятки історії 

національного значення „Комплексу 

споруд Національного  політехнічного 

інституту «Київський політехнічний 

інститут» відповідно до постанови 

Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

42.  Жилий будинок № 4  

 
 

1910 р. Перемоги 

просп.  37 

(адреса за 

рішенням- 

Брест-

Літовський 

проспект, 39) 

№1/8 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804 

 памятка архітектури та містобудування  

Можливо входить до пам’ятки історії 

національного значення „Комплексу 

споруд Національного  політехнічного 

інституту «Київський політехнічний 

інститут» відповідно до постанови 

Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

43.  Жилий будинок №2  

 

 

 

1898-1900 рр. Перемоги 

просп.  37 

(адреса за 

рішенням- 

Брест-

Літовський 

проспект, 39) 

№1/7 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804 

 памятка архітектури та містобудування 

Можливо входить до пам’ятки історії 

національного значення „Комплексу 

споруд Національного  політехнічного 

інституту «Київський політехнічний 

інститут» відповідно до постанови 

Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

44.  Амбулаторія 

 

1909 р. Перемоги 

просп.  37 

(адреса за 

№1/5 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

22.11.1982 № 1804  
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рішенням- 

Брест-

Літовський 

проспект, 39) 

памятка архітектури та містобудування 

Можливо входить до пам’ятки історії 

національного значення „Комплексу 

споруд Національного  політехнічного 

інституту «Київський політехнічний 

інститут» відповідно до постанови 

Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

45.  Жилий будинок  

 

 

 

 

Меморіальна дошка 

В.Г.Хохлову та О.Г.Хохловій 

1930 р. 

1937 р.-поточнена 

дата 

Перемоги 

просп.  43  

 

 

 

(Брест-

Литовський 

пр., 47- адреса 

за рішенням) 

 

 

 

№226 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

18.11.1986 № 1107 

 памятка архітектури  

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.08.1975  № 840 

 памятка історії 

46.  Жилий будинок  1950 р. 

 

Перемоги 

просп.  45 

№227 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

18.11.1986 № 1107  

памятка архітектури  

 

47.  Церква Дмитрія Солунського Поч. ХХст. Повітрофлотсь

кий просп.  1 

 Наказ Головного управління культурної 

спадщини від 03.08.2009 № 10/42-09 

 Архітектура 

48.  Спортивний басейн 

Київського військового 

округу 

1955 р. Повітрофлотсь

кий просп.  4 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.09.2006 № 53 

Архітектура 

49.  Володимирський кадетський 

корпус (з 1919 р.- будинок 

Київського військового 

округу), де навчалися відомі 

діячи доби національно-

визвольних змагань 1917-21 

1849-1852 рр. Повітрофлотсь

кий просп.  6 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.06.2011 № 

10/38-11 

 Архітектура та містобудування 
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рр.; в якому працювали 

маршали, ГРС: у 1945-53рр. 

Гречко А.А.,у 1953-60 рр. 

Чуйков В.І.та інші 

 

50.  Меморіальна дошка на 

будинку штабу округу на 

честь Маршала Радянського 

Союзу І.Жукова 

Меморіальна дошка на честь 

Маршала Радянського Союзу 

А.Гречка 

1977 р. Повітрофлотсь

кий просп.  6 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

05.09.1977 № 1332  

памятка історії  

 

51.  Меморіальний будинок- 

артилерійське інженерне 

училище ім. С.М.Кірова, в 

якому вчився Герой 

Радянського Союзу 

Черняхівський І.Д 

 

1925-1927 рр. Повітрофлотсь

кий просп.  28  

( адреса за 

рішенням-  

Повітрофлотсь

кий просп., 42) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

27.01.1970 № 159  

памятка історії  

  

 Комплекс споруд Київського 

вищого військового 

авіаційного інженерного 

училища 

    

52.  Будинок головного корпусу 

училища (корпус 11) 

1950 р., 1952 р. - 

надбудова 

Повітрофлотсь

кий просп.  30 

(технічна 

адреса 30-г) 

 Наказ Головного ауправління охорони 

культурної спадщини від 24.03.2008 № 

10/06-08 

Архітектура 

53.  Пам`ятний знак на честь 

студентів, викладачів та 

співробітників будівельного 

інституту, що загинули в 

роки Великої Вітчизняної 

війни 1941-45 рр. 

 

1941-1945 рр.; 

встановлено у 

1985 р. 

Повітрофлотсь

кий просп.  31 

(територія КІБІ 

(КНУБА)  

 

 

 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112   

Монументальне мистецтво 

 

 

 

54.  Пам`ятнний знак видатному 

радянському письменнику М. 

Островському  

1978 р. Повітрофлотсь

кий проспект, 

35 (біля 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

04.08.1980 № 1102 
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електромеханіч

ного 

технікуму) 

 історія 

 

 

55.  Церква Покрова Богородиці 

(Платонівська) 

Поч. ХХ ст. 

1893-1897 рр.,  

1907-1914 рр. 

 

Скрипника 

Мстислава 

Патріарха вул. 

20/1  

№188-Кв Наказ Міністерства культури України від 

18.04.2017 № 324 

 памятка архітектури 

56.  Бюст М Островского 1971 р.-встановл. 

 

 Соломянська 

площа (парк ім. 

Островського –

сучасна адреса)  

 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради депутатів трудящих від 

22.02.1971 № 301  

історія, мистецтво 

(демонтований) 

57.  Виробничий цех головних 

залізничних майстерень 

(КВРЗ) 

1910-і рр., 1940-і 

рр. (відбудова) 

Ползунова вул. 

2 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.06.2011 № 

10/38-11 

Архітектура та містобудування 

58.  КВРЗ ім. Січневого 

повстання, історія якого 

багата на революційні події, 

встановлено 5 меморіальних 

дошок 
  

1868-1910- і рр. Ползунова  вул. 

2 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

27.01.1970 № 159 

 памятка історії  

59.  Будинок вагоного цеху 

головних залізничних 

майстерень (КВРЗ), де у 

1921-22 рр. працював 

Островський М.О., 

радянський письменник 

1869 р., 1940-і  рр. 

(відбудова) 

Ползунова  вул. 

2 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.06.2011 № 

10/38-11 

 архітектура та містобудування  

 

60.  Корпус головних залізничних 

майстерень (їдальня КВРЗ) 

1910-і рр. Ползунова  вул. 

2 

 Наказ Головного управління охорони 

культурної спадщини від 25.06.2011 № 

10/38-11 

Архітектура та містобудування 

61.  Будинок, де  у 1879р. вперше 

у світі було організовано 

паровозну лабораторію  

 

1879-1881 рр. 

 

 

 

Ползунова вул., 

2 (вул. 

Фурманова 

вул., 3/8 - 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

30.07.1984 № 693  

памятка історії  
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Будинок, де в 1879 р. вперше 

в Росії було організовано 

хіміко-технічну лабораторію 

 

 

Будинок паровозної 

лабораторії головних 

залізничних майстерень 

(КВРЗ), де у 1880-х рр. 

працював  Бородін О.П. 

інженер-транспортник, 

вчений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1881 р. 

адреса за 

рішенням) 

 

 

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112  

 поточнення попереднього рішення 

 

Наказ Головного управління охорони  

культурної спадщини від 25.06.2011 № 

10/38-11  

архітектура та містобудування  

 

62.  Пам’ятник Дзержинському  Смоленська 

вул., 31/33 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

17.11.1987 № 1112 

Знесений. З обліку не знятий 

 

63.  Меморіал працівникам 

органів внутрішніх справ, 

загиблим під час виконання 

службових обов"язків 

1996-1997 рр. Солом'янська 

пл. 

№ 260045-Н Постанова Кабінету  Міністрів України від 

03.09.2009 № 928 

Монументальне мистецтво 

Історія 

64.  Могила Радзинського М.А., 

підпільника,який діяв в роки  

Великої Вітчизняної війни 

1974 р. - 

перепоховання 

Солом'янська 

пл. 

(Солом’янське 

кладовище, 

дільн.2) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

05.09.1977 № 1332 

 памятка історії  

 

65.  Науково-виробниче 

обєднання „Гідроприлад”  
 

1950 р. 

 

Сурікова  вул., 

7 

№ 260 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

18.11.1986 № 1107  

памятка архітектури  

 

66.  Особняк поч. ХХ ст. Федорова Івана  Наказ Головного управління охорони 



 16 

вул.  26 культурної спадщини від 25.09.2006 № 53 

Архітектура 

67.  Товарна контора Південно-

Західної залізниці-пакгаузи 

Поч. ХХст. 

(1902-1907 рр.-

поточнена дата) 

Федорова Івана 

вул.  32 

№190 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.01.1986 № 49 памятка архітектури  

68.  Пам`ятник К.Д.Ушинському  1974 р. Чоколівський 

бульв. 

(бул. Леніна та 

вул. Пітерська- 

адреса за 

рішенням) 

 Рішення виконавчого комітету Київської 

міськради народних депутатів від 

21.08.1975 № 840 

 памятка історії  

 

             

Постанова Ради (Кабінету) Міністрів -   памятка національного значення.  

Постанова Кабінету Міністрів України  № 928 і  №929 – пам’ятка національного значення внесена до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток Україхни 

Рішення київського міськвиконкому, розпорядження КМДА - памятка місцевого значення. 

Наказ Міністерства культури  та туризму, Міністерства культури України – пам’ятка місцевого значення внесена до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України 

Наказ управління  охорони пам’яток (Головного управління) охорони  памяток -   щойно виявлений обєкт культурної спадщини 

 


