
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК  
елементів нематеріальної культурної спадщини України 

 
№ Назва елемента 

нематеріальної культурної 
спадщини 

Охоронний 
номер 

Галузь 
нематеріальної 

культурної 
спадщини, що 
представлена 

елементом 
нематеріальної 

культурної 
спадщини 

Ареал сучасного 
побутування  

Носій (ї) елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини (за 

згодою) 

Підприємство, 
установа, 

організація, що 
здійснює заходи з 
охорони елемента 

нематеріальної 
культурної 
спадщини 

Рішення 
про взяття 
елемента 

на 
державний 

облік 

Дата і номер 
рішення про 
включення 

елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини до 

Національного 
переліку  

(або 
виключення з 

нього) 
         

1. 

Традиція Косівської 
мальованої кераміки 

001.нкс традиційні 
ремесла; інше – 
побут, традиції 

оздоблення, 
дизайн інтер’єру  

Івано-Франківська 
область, Косівський 

район, м. Косів 

Династії творчих 
родин, майстри 
міста Косів та 
прилеглих сіл 

(Пістинь, 
Вербовець, Старий 
Косів), смт. Кути,  

Косівський інститут 
декоративно-
прикладного 

мистецтва Львівської 
національної 

академії мистецтв, 
Косівська 

регіональна 
організація 

Національної спілки 
художників України, 
управління культури, 
національностей та 

релігій Івано-
Франківської 

обласної державної 
адміністрації 

наказ  
від 
14.12.2012  
№ 1521 

Наказ  
від 12.02.2018 
№105 
 

         
2. 

Кролевецьке переборне 
ткацтво 

002.нкс традиційні 
ремесла; інше – 
елементи одягу 

та інтер’єру  

Сумська область, 
Кролевецький 

район,  
м. Кролевець 

майстрині 
кролевецького 
переборного 

ткацтва 

Комунальне 
підприємство 
«Кролевецьке 

художнє ткацтво», 

наказ  
від 
14.12.2012  
№ 1521 

Наказ  
від 12.02.2018 
№105 
 



№ Назва елемента 
нематеріальної культурної 

спадщини 

Охоронний 
номер 

Галузь 
нематеріальної 

культурної 
спадщини, що 
представлена 

елементом 
нематеріальної 

культурної 
спадщини 

Ареал сучасного 
побутування  

Носій (ї) елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини (за 

згодою) 

Підприємство, 
установа, 

організація, що 
здійснює заходи з 
охорони елемента 

нематеріальної 
культурної 
спадщини 

Рішення 
про взяття 
елемента 

на 
державний 

облік 

Дата і номер 
рішення про 
включення 

елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини до 

Національного 
переліку  

(або 
виключення з 

нього) 
         

відділ культури 
Кролевецької 

районної державної 
адміністрації 

         
3. 

Опішнянська кераміка 

003.нкс звичаї, обряди, 
святкування; 

знання та 
практики, що 
стосуються 
природи та 

всесвіту; 
традиційні 

ремесла  

Полтавська область, 
Зіньківський район, 

смт Опішне 
майстри  

Приватне 
підприємство 

«Гончарний круг», 
Національний музей-

заповідник 
українського 
гончарства в 
Опішному 

наказ  
від 
14.12.2012  
№ 1521 

Наказ  
від 12.02.2018 
№105 
 

         
4.  

Петриківський розпис – 
українське декоративно-

орнаментальне малярство 
ХІХ – ХХІ ст. 

004.нкс інше – 
декоративно-

орнаментальне 
малярство Дніпропетровська 

область, 
петриківський 

район, смт 
Петриківка 

громада та майстри 
смт Петриківка  

Петриківське 
комунальне 

підприємство «Центр 
народних ремесл 
Петриківщини», 
відділ культури, 

туризму, 
національностей та 

релігій, 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 

наказ  
від 
14.12.2012  
№ 1521 

Наказ  
від 12.02.2018 
№105 
 



№ Назва елемента 
нематеріальної культурної 

спадщини 

Охоронний 
номер 

Галузь 
нематеріальної 

культурної 
спадщини, що 
представлена 

елементом 
нематеріальної 

культурної 
спадщини 

Ареал сучасного 
побутування  

Носій (ї) елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини (за 

згодою) 

Підприємство, 
установа, 

організація, що 
здійснює заходи з 
охорони елемента 

нематеріальної 
культурної 
спадщини 

Рішення 
про взяття 
елемента 

на 
державний 

облік 

Дата і номер 
рішення про 
включення 

елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини до 

Національного 
переліку  

(або 
виключення з 

нього) 
         

громадськістю 
Петриківської 

районної державної 
адміністрації 

         
5. 

Козацькі пісні 
Дніпропетровщини 

005.нкс усні традиції та 
форми 

вираження, 
зокрема в мові як 

носії 
нематеріальної 

культурної 
спадщини; 

виконавське 
мистецтво 

 

Дніпропетровська 
область 

фольклорні 
аматорські 

колективи, окремі 
особи, які не беруть 
участі у художніх 

колективах 

Обласний 
методичний центр 
клубної роботи та 
народної творчості 

наказ  
від 
21.01.2015 
№ 16  
 

Наказ  
від 12.02.2018 
№105 
 

         
6. Пісенна традиція села Лука  

Києво-Святошинського 
району  

Київської області 

006.нкс виконавське 
мистецтво; 

звичаї, обряди, 
святкування 

Київська область, 
Києво-

Святошинський 
район, село Лука, 
громада села Лука 

Громада с. Лука, 
фольклорний гурт 
«Червона калина» 

Городницька 
сільська рада 

наказ  
від 
29.06.2017 
№561 

Наказ  
від 12.02.2018 
№105 
 

         
7. Технологія виконання 

вишивки «білим по білому» 
селища Решетилівка 

Решетилівського району  

007.нкс традиційні 
ремесла 

Полтавська область, 
Решетилівський 
район, селище 
Решетилівка  

майстри та 
викладачі 

Решетилівського 
художнього 

Решетилівський 
художній 

професійний ліцей 

наказ  
від 
29.06.2017 
№561 

Наказ  
від 12.02.2018 
№105 
 



№ Назва елемента 
нематеріальної культурної 

спадщини 

Охоронний 
номер 

Галузь 
нематеріальної 

культурної 
спадщини, що 
представлена 

елементом 
нематеріальної 

культурної 
спадщини 

Ареал сучасного 
побутування  

Носій (ї) елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини (за 

згодою) 

Підприємство, 
установа, 

організація, що 
здійснює заходи з 
охорони елемента 

нематеріальної 
культурної 
спадщини 

Рішення 
про взяття 
елемента 

на 
державний 

облік 

Дата і номер 
рішення про 
включення 

елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини до 

Національного 
переліку  

(або 
виключення з 

нього) 
         

Полтавської області  професійного ліцею, 
вишивальниці 

приватної майстерні 
художніх промислів 

«Соломія», 
викладачі та учителі 

Решетилівської 
дитячої школи 

мистецтв та 
Решетилівської 
гімназії імені 

І.Л.Олійника, творчі 
родини 

 

         
8. 

Традиції рослинного 
килимарства селища 

Решетилівка Решетилівського 
району Полтавської області 

008.нкс традиційні 
ремесла 

Полтавська область, 
Решетилівський 
район, селище 
Решетилівка 

творчі родини, 
майстри-викладачі 
Решетилівського 

художнього 
професійного ліцею, 
килимарі приватної 
майстерні художніх 

промислів 
«Соломія», 

викладачі та учителі 
Решетилівської 
дитячої школи 

мистецтв та 

Решетилівський 
художній 

професійний ліцей 

 Наказ  
від 12.02.2018 
№105 



№ Назва елемента 
нематеріальної культурної 

спадщини 

Охоронний 
номер 

Галузь 
нематеріальної 

культурної 
спадщини, що 
представлена 

елементом 
нематеріальної 

культурної 
спадщини 

Ареал сучасного 
побутування  

Носій (ї) елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини (за 

згодою) 

Підприємство, 
установа, 

організація, що 
здійснює заходи з 
охорони елемента 

нематеріальної 
культурної 
спадщини 

Рішення 
про взяття 
елемента 

на 
державний 

облік 

Дата і номер 
рішення про 
включення 

елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини до 

Національного 
переліку  

(або 
виключення з 

нього) 
         

Решетилівської 
гімназії імені 
І.Л.Олійника 

         
9. 

Орьнек – кримськотатарський 
орнамент та знання про нього  

009.нкс звичаї, обряди, 
святкування; 

знання та 
практики, що 
стосуються 
природи та 

всесвіту; 
традиційні 

ремесла 

Автономна 
Республіка Крим, 
місця тимчасового 

проживання творчих 
родин з числа 

тимчасово 
переміщених осіб 

творчі родини, 
майстри 

Громадська 
організація «АЛЄМ»  

 Наказ  
від 12.02.2018 
№105 

         
10. 

Традиція орнаментального 
розпису бубнівської кераміки 

010.нкс традиційні 
ремесла, інше – 

традиції 
оздоблення 

с.Бубнівка, 
Гайсинський район, 

Вінницька обл. 

майстри села 
Бубнівка, майстри-

керамісти 
Вінницької обл. 

Вінницький ОЦНТ, 
Вінницький осередок 
Національної спілки 
майстрів народного 
мистецтва України 

 Наказ  
від 30.05.2018 
№465 

         
11. 

Бортництво 

011.нкс інше – 
традиційний 

промисел Житомирська та 
Рівненська області 

бортники – 
мешканці сіл 

Березнівського, 
Рокитнівського 

районів Рівненської 
області та 

Ємільчинського, 

ГО «Бортники 
України» 

 Наказ  
від 30.05.2018 
№465 



№ Назва елемента 
нематеріальної культурної 

спадщини 

Охоронний 
номер 

Галузь 
нематеріальної 

культурної 
спадщини, що 
представлена 

елементом 
нематеріальної 

культурної 
спадщини 

Ареал сучасного 
побутування  

Носій (ї) елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини (за 

згодою) 

Підприємство, 
установа, 

організація, що 
здійснює заходи з 
охорони елемента 

нематеріальної 
культурної 
спадщини 

Рішення 
про взяття 
елемента 

на 
державний 

облік 

Дата і номер 
рішення про 
включення 

елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини до 

Національного 
переліку  

(або 
виключення з 

нього) 
         

Овруцького районів 
Житомирської 

області  
         

12. 

Традиція гуцульської писанки  

012.нкс звичаї, обряди, 
святкування; 
традиційні 
ремесла. 

сс. Космач, 
Акрешори, Люча, 
Прокурава, Шепіт, 

Брустури 
Косівського району,  

с. Чорний Потік 
Надвірнянського 

району 
м. Косів,  

м. Верховина,  
сс. Криворівня, 

Красноїлля 
Верховинського 

району 
 Івано-Франківська 

обл.; 
с. Підзахаричі 
Путильського 

району 
смт Берегомет 
Вижницького 

району 
Чернівецька обл.; 

Писанкарі та 
громади  

сс. Космач, 
Акрешори, Люча, 
Прокурава, Шепіт, 
Брустури, Розтоки 

Косівського району,  
с. Чорний Потік 
Надвірнянського 

району 
мм. Косів, 
Верховина,  

сс. Криворівня, 
Красноїлля, 

Буківець 
Верховинського 

району 
Івано-Франківська 

обл.; 
с. Підзахаричі 
Путильського 

району 
смт Берегомет,  

Музей писанкового 
розпису – філія 
Національного 

музею народного 
мистецтва 

Гуцульщини та 
Покуття імені Й. 

Кобринського 

 Наказ  
від 16.11.2018 
№ 995 



№ Назва елемента 
нематеріальної культурної 

спадщини 

Охоронний 
номер 

Галузь 
нематеріальної 

культурної 
спадщини, що 
представлена 

елементом 
нематеріальної 

культурної 
спадщини 

Ареал сучасного 
побутування  

Носій (ї) елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини (за 

згодою) 

Підприємство, 
установа, 

організація, що 
здійснює заходи з 
охорони елемента 

нематеріальної 
культурної 
спадщини 

Рішення 
про взяття 
елемента 

на 
державний 

облік 

Дата і номер 
рішення про 
включення 

елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини до 

Національного 
переліку  

(або 
виключення з 

нього) 
         

Рахівський район, м. 
Рахів Закарпатська 

обл.. 

сс. Виженка, 
Черешеньки 
Вижницького 

району 
Чернівецька обл.; 

смт. Великий 
Бичків, Кобилецька 
Поляна Рахівський 

район, м. Рахів 
Закарпатська обл.. 

         
13. 

Традиція приготування ет 
аяклак (караїмський пиріжок з 

м’ясом). Досвід караїмів 
Мелітополя 

013.нкс Звичаї, обряди, 
святкування; 

інше – 
національна 

кухня караїмів  

м. Мелітополь, 
Запорізька обл. 

 

Представники 
караїмського 
етносу, члени 
національно-
культурного 
караїмського 
товариства 
«Джамаат» 

Громадська 
організація 

«Мелітопольське 
національно-

культурне караїмське 
товариство 
«Джамаат» 

 Наказ  
від 16.11.2018 
№ 995 

         
14. 

Традиція обряду «Водіння 
Куста» у селі Сварицевичі 

Дубровицького району 
Рівненської області 

014.нкс усні традиції та 
форми 

вираження;  
виконавське 
мистецтво; 

звичаї, обряди, 
святкування; 

с. Сварицевичі 
Дубровицький 

район, 
Рівненська обл. 

Громада с. 
Сварицевичі 

Дубровицького 
району Рівненської 

області 

Відділ культури і 
туризму 

Дубровицької 
районної державної 

адміністрації, 
Сварицевицька 
сільська рада 

 Наказ  
від 16.11.2018 
№ 995 



№ Назва елемента 
нематеріальної культурної 

спадщини 

Охоронний 
номер 

Галузь 
нематеріальної 

культурної 
спадщини, що 
представлена 

елементом 
нематеріальної 

культурної 
спадщини 

Ареал сучасного 
побутування  

Носій (ї) елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини (за 

згодою) 

Підприємство, 
установа, 

організація, що 
здійснює заходи з 
охорони елемента 

нематеріальної 
культурної 
спадщини 

Рішення 
про взяття 
елемента 

на 
державний 

облік 

Дата і номер 
рішення про 
включення 

елемента 
нематеріальної 

культурної 
спадщини до 

Національного 
переліку  

(або 
виключення з 

нього) 
         

знання та 
практики, що 
стосуються 
природи і 
Всесвіту 

Дубровицького 
району Рівненської 

області 

         
 


