
Оновлений перелік об'єктів культурної спадщини у м. Дніпрі,  

(вид: об’єкти археології) 

№ 

з/п 

Найменування 

об'єкта культурної 

спадщини 

Місцезнаходження 

об'єкта культурної 

спадщини 

Вид (види) 

об'єктів 

культурної 

спадщини 

Дата утворення 

об’єкта 

культурної 

спадщини 

Пропонована 

категорія 

об'єкта 

культурної 

спадщини 

Загальний вигляд об’єкта 

культурної спадщини 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Річка Дніпро 

Амур-

Нижньодніпровський, 

Новокодацький, 

Самарський Соборний, 

Центральний, 

Чечелівський, райони. 

археологія 
100 тис. до н.е. – 

XVIII ст. 

Місцевого 

значення 

 

2  Курган 

Амур-

Нижньодніпровський 

район, Бєлградська, 67, 

на кладовищі. 

археологія ІІІ – І тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3  
Курганна група 

(2 кургани) 

Індустріальний район, 

пр. Слобожанський, 

лісопарк «Дружби 

народів», південно-східна 

частина парку, 0,4 км на 

схід від траси Дніпро – 

Новомосковськ та  

пр. Слобожанського. 

археологія ІІІ – І тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 

4  Курган 

Індустріальний район, 

пров. Іжевський, між 

Новоклочковським 

кладовищем та гаражами. 

археологія ІІІ – І тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 

5  
Курган «Могила 

Велика» 

Новокодацький район, за 

2,4 км на південь 

південний схід від станції 

«178 км». 

археологія ІІІ – І тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6  
Курганна група 

 (2 кургани) 

Новокодацький район, на 

території  лісництва. 

Більший насип – за 750 

м. на південь південний 

схід від міської лікарні № 

4, за 200 м на північ від 

залізниці. Менший – за 

300 м на захід північний 

захід від більшого, за 50 

м на схід від 

автомобільної дороги. 

археологія ІІІ – І тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 

7  

Могильник 

курганний 

(5 курганів)  

 «Могила Роблена» 

Новокодацький район, на 

території лісництва. 

«Майдан» – за 850 м. від 

сміттєпереробного 

заводу  

(на північний захід), за 

250 м на схід від 

газорозподільного 

пункту, за 250 м на північ 

від залізниці  

(вул. Юрія Кондратюка). 

археологія ІІІ – І тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8  
Ігренська заповідна 

територія 

Самарський район, 

північно-західна частина 

Ігренського півострова, 

простягається із заходу 

на схід від берега р. 

Дніпро до траси, що 

з’єднує ж/м «Сонячний» 

та  

ж/м «Придніпровськ»  

(вул. Гаванська); з 

півночі на південь від 

колишнього  

сел. Стара Ігрень  

(вул. Дежньова) до 

території 

Дніпропетровського 

геріатричного 

пансіонату. 

археологія 
VІІ тис. до н. е. –  

XVIII ст. 

Місцевого 

значення 

 

9  
Ігренська стоянка-

VIII 

Самарський район, 

північно-західна частина 

Ігренського півострова, 

колишнє 

сел. Стара Ігрень, за 0,1 

км на південь від вул. 

Дежньова, на березі р. 

Самара. В межах 

Ігренської заповідної 

території. 

археологія 

VІІ – II тис. 

до н. е., 

XII – XIII ст. н.е. 

Місцевого 

значення 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10  Поселення  

Самарський район, 

колишнє селище Стара 

Ігрень,  

в 0,5 км південніше 

селища, північно-західна 

частина  

Ігренського півострова.  

В межа Ігренської 

заповідної території. 

археологія 
II тис. до н.е. 

VІ – VІІI ст. 

Місцевого 

значення 

 
 

11  
Могильник доби 

ранньої бронзи 

Самарський район, 

північно-східна частина 

Ігренського півострова, 

колишнє 

сел. Стара Ігрень; 1 км на 

південь від вул. Дежнєва, 

на березі р. Дніпро, біля 

колишнього «будинку 

бакенщика», вул. 

Шляхова.  

В межах Ігренської 

заповідної території. 

археологія ІІІ – II тис. до н.е. 
Місцевого 

значення 

 

12  
Поселення 

(Ігрень-5) 

Самарський район, 

північно-західна частина 

о. Мийка. 

В межа Ігренської 

заповідної території. 

археологія IV тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

13  
Поселення 

(Ігрень-4а) 

Самарський район, ж/м 

«Придніпровськ», вул. 

Гаванська, 9, західна 

частина Ігренського 

півострова, на березі р. 

Дніпро. 

археологія ІІ тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 

14  
Поселення 

«Підкова ІІ» 

Самарський район, 

колишнє 

сел. Стара Ігрень; 

північна частина 

Ігренського півострова; 

0,5 км на північ від вул. 

Дежньова; північна 

частина Попова мису – 

ур. Підкова, на березі 

Дніпра. 

археологія 

IІI тис. до н.е., 

VI – VIII ст., 

ХІІІ – ХІV ст., 

XVIII ст. 

Місцевого 

значення 

 

15  
Курганна група  

(2 кургани) 

Самарський район, на 

схід,  

південний схід від  

Усть-Самарського мосту, 

по дорозі на ж/м 

«Придніпровськ,  

в лісосмузі, в урочищі 

«Підкова», на території 

старого кладовища  

ХІХ – поч. ХХ ст. 

археологія ІІІ – І тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

16  Курган 

Самарський район,  

вул. Пристань, на  

Одинковському 

кладовищі. 

археологія ІІІ – І тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 

17  

Різночасовий 

археологічний  

культурний шар 

Самарський район, ж/м 

«Північний»,  сел. 

Шевченко, вул. 

Пензенська. 

археологія 
ІІ тис. до н.е. – 

ХVІІІ ст. 

Місцевого 

значення 

 

18  

Багатошарове 

поселення 

«Парк Шевченка» 

Соборний район, на 

території парку ім. 

Тараса Шевченка, вул. 

Січеславська набережна, 

північно-східна та східна 

частини материкової 

частини парку. 

археологія ІІІ-ІІ тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

19  
Курган «Могила 

Войцехова» 

Шевченківський район, 

вул. Богдана 

Хмельницького, 174                  

(територія фабрики ТОВ 

«Вініл»). 

археологія ІІІ – І тис. до н. е. 
Місцевого 

значення 

 

 


