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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від ____________ 20__ р.

Київ

№ __________

Про внесення змін до Національного
переліку елементів нематеріальної
культурної спадщини України
Відповідно до Закону України «Про приєднання до Конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини», статті 16 Закону України «Про
культуру», Порядку ведення Національного переліку елементів нематеріальної
культурної спадщини України, затвердженого наказом Міністерства культури
України від 11 грудня 2017 р. № 1319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 09 січня 2018 р. за № 20/31472, Положення про Міністерство культури
та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885, протоколу засідання
Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при
Міністерстві культури та інформаційної політики України від 29 червня
2022 р.
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Національного переліку елементів нематеріальної
культурної спадщини України, затвердженого наказом Міністерства культури
України від 12 лютого 2018 р. № 105, зміни згідно з додатком 1.
2.
Відповідальним
структурним
підрозділам
обласних
військових/обласних державних адміністрацій спільно з громадами та
ініціаторами подання, елементи яких включені до Національного переліку
елементів нематеріальної культурної спадщини України:
2.1. вжити заходів щодо врахування рекомендацій Експертної ради з
питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та
інформаційної політики України щодо внесених елементів нематеріальної
культурної спадщини, згідно з додатком 2;
СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
ДОКУМЕНТ № 228 від 06.07.2022
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000044F2F001237A400
Підписувач Ткаченко Олександр Владиславович
Дійсний з 08.06.2022 13:42:41 по 08.06.2024 13:42:41
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2.2. сприяти у проведенні моніторингу стану життєздатності елементів
нематеріальної культурної спадщини компетентним організаціям з
проведенням моніторингу/експертизи елементів нематеріальної культурної
спадщини чи окремим експертам з відповідною компетенцією, залученим на
прозорій конкурсній основі;
2.3. подавати МКІП щороку до 15 вересня звіт про виконання Планів
охорони елементів нематеріальної культурної спадщини та, в разі потреби,
переглянуті/відкореговані Плани охорони.
3. Відділу комунікації (Самойленко С.Г.) забезпечити оприлюднення
цього наказу шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства
культури та інформаційної політики України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чуєву К.Є.
Міністр

СЕД АСКОД Міністерство культури та інформаційної політики України
ДОКУМЕНТ № 228 від 06.07.2022
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000044F2F001237A400
Підписувач Ткаченко Олександр Владиславович
Дійсний з 08.06.2022 13:42:41 по 08.06.2024 13:42:41

Олександр ТКАЧЕНКО

Додаток 1
до наказу Міністерства культури
та інформаційної політики України
______________№ _______

Зміни, що вносяться до
Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України
1)

доповнити пунктами 27-47 такого змісту:

27.

Традиція приготування яворівського пирога

027.нкс

Традиційна кухня

28.

Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди
села Мацьковичі

028.нкс

Звичаї, обряди, святкування;
Традиційні ремесла

29.

Знання і практики приготування сахновщинського
короваю

029.нкс

Знання та практики, що
стосуються природи і Всесвіту;
Традиційні ремесла

30.

Традиційне харківське коцарство

030.нкс

Практика з
охорони нематеріальної
культурної спадщини

31.

Новорічна традиція буковинського маланкування

031.нкс

Виконавське мистецтво; Звичаї,
обряди, святкування; Традиційні
ремесла

м. Яворів, Яворівський район, Львівська
область
Львівська обл., Жовківський район,
м.Дубляни;
Львівська обл., Пустомитівський район, с.
Гамаліївка
Села Сахновщинського району Харківської
області – с. Тавежня,
с. Новодмитрівка, с. Огіївка, с. Дубові
Гряди, с. Лебедівка, с. Великі Бучки, с.
Катеринівка, с. Володимирівка,
с. Шевченкове, смт Сахновщина
Місто Харків.
Місто Валки та смт Ков`яги Харківської
області, де розташовано навчальні класи
Комунального закладу спеціалізованої
мистецької освіти «Валківська школа
мистецтв» Валківської міської ради, що
беруть участь у пілотному проекті з
тестування навчальної програми
«Коцарство. Предмет за вибором».
Чернівецька область
Чернівецький район:
селище Красноїльськ Красноїльської
сільської ради (далі – СР),
село Великий Кучурів Великокучурівської
СР,
село Динівці Новоселицької СР,
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село Горбова Острицької СР,
село Костичани Ванчиковецької СР,
село Тарашани Тарашанської СР,
село Суховерхів Кіцманської СР,
село Мамаївці Мамаївської СР,
село Бояни Боянської СР,
село Магала Магальської СР,
села Шубранець, Горішні Шерівці
Горішньошеровецької СР
село Костичани Ванчиковецької СР
Дністровський район:
село Подвірне Мамалигівської СР,
село Бабино Кельменецької СР,
село Шебутинці Сокирянської СР,
село Бурдюг Кельменецької СР,
село Ширівці Недобоївської СР,
село Бузовиця Кельменецької СР.

32.

Особливості виконання клезмерської музики
Подільського (Кодимського) району Одеської
області

032.нкс

Виконавське мистецтво; Звичаї,
обряди, святкування

33.

Різдвяний обряд «Мошу (обряд чоловічої коляди)

033.нкс

Звичаї, обряди, святкування

34.

Знання, вміння та практики, що стосуються
приготування та споживання біляївської рибної
юшки
Музей традиційного народного мистецтва як
інтерактивний простір нематеріальної культурної
спадщини Одещини

034.нкс

Традиційні ремесла; Традиції,
пов’язані із культурою
харчування
Практика з
охорони нематеріальної
культурної спадщини Одеської
області

35.

035.нкс

Вижницький район:
місто Вашківці Вашківецької МР
На сьогодні елемент переважно побутує у м.
Кодима, с. Загнітків, с. Шершенці, с.
Грабове,
с. Лабушне, с. Івашків, с. Олексіївка
Подільського (Кодимського) району
Одеської
області. Також цей елемент поширений у
прикордонних селах Вінницької області
с. Орлівка Ренійської міської громади
Ізмаїльського району Одеської області
Місто Біляївка, Одеської області
Діяльність музею поширюється на всю
територію Одеської області
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36.

Міліна – знання, навички та звичаї

036.нкс

Виконавське мистецтво; Звичаї,
обряди, святкування; Традиційні
ремесла; Традиції харчування

37.

Метод будівництва «суха кладка»

037.нкс

Традиційні ремесла; Традиційні
ремесла, які пов’язані з охороною
навколишнього середовища

38.

Бузинник – десертна страва з бузини, традиції
приготування та споживання

038.нкс

39.

Традиція приготування обрядової страви «крупки»
с. Мостове
Андрушівської громади Житомирської області.

039.нкс

Усні традиції та форми
вираження; Знання та практики,
що стосуються природи і
Всесвіту; Традиційні ремесла;
Традиція харчування
Обрядова страва

40.

Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної
забавки

040.нкс

Традиційні ремесла

Село Зоря Саратської селищної громади
Білгород-Дністровського району Одеської
області, с. Делжилер Татарбунарської
міської громади Білгород-Дністровського
району, с. Кулевча Кулевчанської сільської
громади Білгород-Дністровського району, с.
Ново-Трояни Городненської сільської
громади Болградського району, с. Делень
Арцизької міської громади Болградського
району, с. Кирнички Суворовської селищної
громади Ізмаїльського району, с. Василівка
Василівської сільської громади
Болградського району, с. Баннівка
Василівської сільської громади
Болградського району, с. Калчева
Василівської сільської громади
Болградського району
села Загнітків, Олексіївка, Шершенці
Кодимська територіальна громада
Одеська область - Подільський район, село
Зоря Саратська територіальна громада
Одеська область –Білгород-Дністровський
район
Села Плешкані, Коврай, Коврай Другий,
Гельмязів, Гельмязівська територіальна
громада Золотоніського району Черкаської
області
Житомирська область,
Андрушівська ОТГ,
с. Мостове
Львівська обл., Яворівський район.
Зокрема: смт.Івано-Франкове, де
розташоване ДНЗ «Художнє професійнотехнічне училище ім.
Й.П.Станька»,с.Старичі,де розташована
навчальна майстерня «Мастак»
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Звичай і технологія приготування святкової та
поминальної каші у місті Авдіївка Донецької
області
Традиція лозоплетіння в с. Іза Хустського району

041.нкс

Традиційні ремесла

місто Авдіївка, Донецької області

042.нкс

село Іза, Хустського району, Закарпатської
області

43.

Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на
Майзлях

043.нкс

Традиційні ремесла; Знання та
практики, що стосуються
природи і Всесвіту
Практика з
охорони нематеріальної
культурної спадщини

44.

Гуцульська бриндзя

044.нкс

45.

Культура приготування та споживання плацинди у
селах долини річки Фрумушика

045.нкс

46.

Українська писанка: традиція і мистецтво

046.нкс

Знання та практики, що
стосуються природи і Всесвіту;
Традиційні ремесла
Звичаї, обряди, святкування;
Знання та практики, що
стосуються природи і Всесвіту;
Традиційні ремесла
Звичаї, обряди, святкування;
Знання та практики, що
стосуються природи і Всесвіту;
Традиційні ремесла

47.

Бортництво Київської області

047.нкс

Рахівський район Закарпатської області,
частина Івано-Франківської та Чернівецької
областей
Села Нові Каплани та Василівка
Болградського району, село Семисотка
Білгород-Дністровського району Одеської
області
Територія України. Писанка представлена в
усіх областях сучасної України. А саме:
Наддніпрянщина, Полісся, Волинь, Поділля,
Галичина, Прикарпаття, Буковина, Покуття,
Південна Бессарабія, Таврія, Крим,
Донщина, Слобожанщина, Сіверщина
Київська область, Вишгородський район,
Іванківська ОТГ, села Шпилі та РудняШпилівська.

41.

42.

Знання та практики, що
стосуються природи і Всесвіту;
Традиційні ремесла

_______________________________________________________

м. Івано-Франківськ

Додаток 2
до наказу Міністерства культури
та інформаційної політики України
______________№ _______

Рекомендації та пропозиції Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної
політики України щодо забезпечення охорони елемента нематеріальної культурної спадщини
відповідно до Розділу ІV. п.1 Порядку ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України,
затвердженого наказом Міністерства культури України від 11 грудня 2017 р. № 1319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09 січня 2018 р. за № 20/31472)

№

Назва елементу

Охоронний
номер

Галузь спадщини

Рекомендації та пропозиції щодо забезпечення охорони
елемента НКС

27.

Традиція приготування яворівського
пирога

027.нкс

Традиційна кухня

У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
«Традиція приготування яворівського пирога» на 1-5 років, з широким
залученням громади носіїв, зацікавлених організацій та окремих осіб.
Звернути увагу в охоронному плані на уникнення таких загроз, як
надкомерціалізація, використання елемента виключно як туристичного.
Розпочати інвентаризацію супутніх до елемента ремесел, культурних
просторів, обрядовості тощо.
Організувати та провести низку заходів, спрямованих на підвищення
обізнаності про роль та місце елемента в житті громади та про сам
елемент.

28.

Створення об’ємної сферичної
різдвяної звізди села Мацьковичі

028.нкс

Звичаї,
обряди, У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
святкування;
«Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі» на 1Традиційні ремесла
5 років, з широким залученням громади носіїв, зацікавлених організацій
та окремих осіб.
Звернути увагу на дослідження елемента (історичне місце походження),
підвищення обізнаності про роль і місце елемента в житті громади та про
сам елемент на заходах/програмах, спрямованих на залучення молодого
покоління до практики.
Загрозою елементу може бути використання його в атракційних цілях,
вириваючи з контексту, обрядовості, пов’язаної з елементом.
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29.

Знання і практики приготування
сахновщинського короваю

029.нкс

Знання та практики,
що стосуються
природи і Всесвіту;
Традиційні ремесла

У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
«Знання і практики приготування сахновщинського короваю» на 1-5
років, з широким залученням громади носіїв, зацікавлених організацій
та окремих осіб.
В охоронному плані звернути увагу на розпочату роботу з дослідження
культурного простору, пов’язаного з елементом.
Звернути увагу на підвищення обізнаності про елемент для широкого
загалу, враховуючи значення елемента для громади.

30.

Традиційне харківське коцарство

030.нкс

Практика з

Продовжити дослідження, розпочати роботу для підвищення
обізнаності про елемент. Розробити робочий план до 15 вересня 2022
року на 1-5 років.

охорони
нематеріальної
культурної спадщини
31.

Новорічна традиція буковинського
маланкування

031.нкс

Виконавське
мистецтво; Звичаї,
обряди, святкування;
Традиційні ремесла

У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
«Новорічна традиція буковинського маланкування» на 1-5 років, з
широким залученням громади носіїв, зацікавлених організацій та
окремих осіб.
В охоронному плані звернути увагу на підвищення обізнаності про
елемент, його роль для громади. Запланувати дослідження, пов’язані із
ремеслами, які дотичні до елемента.

32.

Особливості виконання
клезмерської музики Подільського
(Кодимського) району Одеської
області
Різдвяний обряд «Мошу (обряд
чоловічої коляди)

032.нкс

Виконавське
мистецтво; Звичаї,
обряди, святкування

Оновити до 15 вересня 2022 року план з охорони елемента на 1-5 років,
з урахуванням актуальної ситуації.

033.нкс

Звичаї, обряди,
святкування

Оновити до 15 вересня 2022 року план з охорони елемента на 1-5 років,
з урахуванням актуальної ситуації.

Знання, вміння та практики, що
стосуються приготування та
споживання біляївської рибної
юшки

034.нкс

Традиційні ремесла;
Традиції, пов’язані із
культурою
харчування

Оновити до 15 вересня 2022 року план з охорони елемента на 1-5 років,
з урахуванням актуальної ситуації.

33.

34.
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35.

Музей традиційного народного
мистецтва як інтерактивний простір
нематеріальної культурної
спадщини Одещини

035.нкс

36.

Міліна – знання, навички та звичаї

036.нкс

37.

Метод будівництва «суха кладка

037.нкс

38.

Бузинник – десертна страва з
бузини, традиції приготування та
споживання

038.нкс

39.

Традиція приготування обрядової
страви «крупки» с. Мостове
Андрушівської громади
Житомирської області.

039.нкс

Практика з
охорони
нематеріальної
культурної спадщини
Одеської
області
Виконавське
мистецтво; Звичаї,
обряди, святкування;
Традиційні ремесла;
Традиції харчування
Традиційні ремесла;
Традиційні ремесла,
які пов’язані з
охороною
навколишнього
середовища
Усні традиції та
форми вираження;
Знання та практики,
що стосуються
природи і Всесвіту;
Традиційні ремесла;
Традиція харчування
Обрядова страва

Продовжити дослідження, розпочати роботу для підвищення
обізнаності про елемент. Оновити робочий план до 15 вересня 2022
року на 1-5 років.

Оновити до 15 вересня 2022 року план з охорони елемента на 1-5 років,
з урахуванням актуальної ситуації.

Оновити до 15 вересня 2022 року план з охорони елемента на 1-5 років,
з урахуванням актуальної ситуації.

Оновити до 15 вересня 2022 року план з охорони елемента на 1-5 років,
з урахуванням актуальної ситуації.

У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
«Традиції приготування обрядової страви «крупка» села Мостове
Андрушівської ОТГ Житомирської області» на 1-5 років, з широким
залученням громади носіїв, зацікавлених організацій та окремих осіб.
Звернути увагу в охоронному плані на уникнення таких загроз, як
використання елемента виключно в атракційних чи туристичних цілях.
Розпочати інвентаризацію елемента, звернувши особливу увагу на
обрядову частину та пошук інформації щодо побутування подібних
елементів в інших місцевостях.
Організувати та провести низку заходів, спрямованих на підвищення
обізнаності про роль та місце елемента в житті громади та про сам
елемент.
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40.

Мистецтво виготовлення
яворівської дерев’яної забавки

040.нкс

Традиційні ремесла

У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
«Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки» на 1-5 років,
з широким залученням громади носіїв, зацікавлених організацій та
окремих осіб.
Звернути увагу на передачу знань, умінь, навичок, залучивши не лише
представників учбового закладу та громадської організації.
Розробити низку заходів, спрямованих на дітей, які стосуються ігрової
складової.
Розробити план управління елементом з метою уникнення таких
ризиків, як перетворення забавки виключно на «туристичний сувенір».

41.

Звичай і технологія приготування
святкової та поминальної каші у
місті Авдіївка Донецької області

041.нкс

Традиційні ремесла

У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
«Звичай і технологія приготування святкової поминальної каші у місті
Авдіївка Донецької області» на 1-5 років, з широким залученням
громади носіїв, зацікавлених організацій та окремих осіб.
Звернути увагу в охоронному плані на уникнення таких загроз, як
використання елемента виключно в туристичних цілях, як ресторанної
страви. Акцентувати увагу на обрядовій складовій та розробити низку
заходів з підвищення обізнаності про цей сегмент елемента.
Розпочати інвентаризацію елемента, звернувши особливу увагу на
обрядову частину та пошук інформації щодо побутування подібних
елементів в інших місцевостях.

42.

Традиція лозоплетіння в с. Іза
Хустського району

042.нкс

Традиційні ремесла;
Знання та практики,
що стосуються
природи і Всесвіту

У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
«Традиція лозоплетіння в с. Іза Хустського району» на 1-5 років, з
широким залученням громади носіїв, зацікавлених організацій та
окремих осіб.
Розробити план управління елементом з урахуванням економічної
вигоди для громади за уникнення надкомерціалізації та перетворення
виключно в туристичний продукт.

43.

Міжнародний Різдвяний фестиваль
«Коляда на Майзлях»

043.нкс

Практика з
охорони
нематеріальної

Продовжити дослідження, розпочати роботу для підвищення
обізнаності про елемент. Розробити робочий план до 15 вересня 2022
року на 1-5 років.
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культурної спадщини
44.

Гуцульська бриндзя

044.нкс

Знання та практики,
що стосуються
природи і Всесвіту;
Традиційні ремесла

У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
«Гуцульська бриндзя» на 1-5 років, з широким залученням громади
носіїв, зацікавлених організацій та окремих осіб.
Розробити план управління елементом з урахуванням економічної
вигоди для громади за уникнення надкомерціалізації та перетворення
виключно в туристичний продукт.
Провести інвентаризацію елемента.
Провести низку заходів, спрямованих на підвищення обізнаності про
елемент.

45.

Культура приготування та
споживання плацинди у селах
долини річки Фрумушика

045.нкс

Звичаї, обряди,
святкування; Знання
та практики, що
стосуються природи і
Всесвіту; Традиційні
ремесла

У термін до 15 вересня 2022 року розробити план охорони елемента
«Культура приготування та споживання плацинди у селах долини річки
Фрамушика» на 1-5 років, з широким залученням громади носіїв,
зацікавлених організацій та окремих осіб.
Розробити план управління елементом з урахуванням місцевої
специфіки.
Провести інвентаризацію елемента.
Провести низку заходів, спрямованих на підвищення обізнаності про
елемент.

46.

Українська писанка: традиція і
мистецтво

046.нкс

Оновити до 15 вересня 2022 року план з охорони елемента на 1-5 років,
з урахуванням актуальної ситуації.

47.

Бортництво Київської області

047.нкс

Звичаї, обряди,
святкування; Знання
та практики, що
стосуються природи і
Всесвіту; Традиційні
ремесла
Знання та практики,
що стосуються
природи і Всесвіту;
Традиційні ремесла

Оновити до 15 вересня 2022 року план з охорони елемента на 1-5 років,
з урахуванням актуальної ситуації.

___________________________________________________________

