
ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам’ятку культурної спадщини (її частину)

від 11 травня 2018 р. № м. Харків

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини) —

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича__________________ ________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

_______________ _______ Старосалтівська селищна рада____________________
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

в особі Старосалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку, * 1 2 3 4 5 '

прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі_регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської ^огили -  
пам’ятки історії місцевого значення згідно Рішенням виконавчої комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 645

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанеький район, с. Гонтарівка 
Старосалтівської селищної ради, вул. Дмитрівська, біля контори ДП "ДГ 
"ГОНТАРІBKA" IT Н А А Н " ._________________________________________

та номер у комплексі, місцезнаходження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня' 12023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме^майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використову вати пам’ятку -  братську м о ги л у _____________________________
(назва) , , ,

виключно Під _______ об’єкт культуріш спадщини__________________________
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, 
протипожежному і технічному стані.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та в її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Гіооводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, -Шб’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використання власник зобов’язаний виконати такі роботи: ____________

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріальної 
автентичності, просторової композиції, а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби

постійно

2.

тощо

перед проведенням ремонтних, 
реставраційних, консєрваційних, реабілітаційних 
робіт пристосування пам’ятки, проводити 
необхідні науково-дослідні роботи

3. ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної документації та 
рестаграційного завдання.

13. Забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати 
(переносити) на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та 
нерухоме майно.



14. У разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу озбдрбни.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодував я завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 18.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р3521700І 007450 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тед. 705-21-16, 705-21-15 ________________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2018 р. М.П.

Нача

о̂ггзо̂ 6
ДДрлінД,

Управління
;изму Харківської 

ної адміністрації

А. ЯЦїїна

. Власник пам’ятки -  Старосалтівська селищна рада________
в особі Старосалтівського селищного голови__________

Коновалова Едуарда Павловича
і найменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл.? Вовчанеький р-н, емт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15, E-mail: rada@stsaltiv.gov.ua Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 31428000700541 в І-УДКСУ V Харківській області; МФО 851011; Код 
ЕДРПОУ 0439901

1 травня 20 і 8 р

Старосалтівський селищний голова

е ' Е.П. Коновалов
(підпис)

mailto:rada@stsaltiv.gov.ua


ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам’ятку культурної спадщини (її частину)

від 11 травня 2018 р. № У/2 м. Харків

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича____________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи; 

Старос ь лівська селитттна рада
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи) 

в особі Старосалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

. ірізвище, ім'я, по батькові уповноважено го представника - для юридичної особи)

який діє на підставі регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі) ^

далі -  власник, уклали цей договір про таке.

1. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили -  
пам’ятки і, Юрії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 667

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер ... •

розташованої за адресою Харківська обл», Вовчанський район, с. Вишневе 
(кол. Профінтерн) Старосалтівської селищної ради, вул. Центральна._______

та номер у комплексі, місцезнаходження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах. ^

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використовувати пам’ятку — братську могилу
(назва)

об’єкт культурної спадщинивиключно п і  ц

(точні! вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, 
протипожежному і технічному стані.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам'ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та в її охоронній зоні. ■****

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: __ у разі і іеобхідності, кількісі ь відвідувачів не обмежена. ____________

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для ггриведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її 
щи кори стани я власник зобов’язаний виконати такі роботи:

Вид роботи

забез"вчувати збереження матеріальної 
автен і ичності, просторової композиції, а також 
елемс д ів  обладнання, упорядження, оздоби 
тощо

пере;' проведенням реМОНТНИХ, 
реставраційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт, пристосування пам’ятки, проводити 
необудні науково-дослідні роботи;

' ремо; ■ гно-реставраційні роботи пре водити на 
підставі погодженої проектної документації та 
реставраційного завдання._______ _____________

Термін виконання

постійно

Примітка

13. Забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати 
(переносити. на інші місця пам’ятки, їх ті частини, пов’язане з ними рухоме та 
нерухоме майно,



14. У разі самовільного проведення власником робіт, ішГязаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодувати завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу

охорони,

Додатки:
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ \  Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код.

Код ЕДРПОУ 02230856; тел. 705-21-16, 705-21-15 ___________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2018 р. М.П.

$

Началь У правлінню
Харківської 
адміністрації

Яцина

Власник пам’ятки Старосалтівська селищна рада
в особі Старосалтівського селищного голови_______

Коновалова Едуарда Павловича
:айменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанський р~н, емт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. Е-таіі: rada@stsaltiv.gov.ua Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 31428000700541 в Г У Д К С У  Харківській області; МФО 851011; Код 
ЕДРПОУ 04399968

11 травня 2018 р.

Старосалтівський селищний голова

Е.П, Коновалов
(підпис)

mailto:rada@stsaltiv.gov.ua


від 11 травня 2018 р. № -уУ/ м. Харків

1 ’правлін я культури і ту ри зм у  Харківської обласної державної адміністрації
(найменування ер гану охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича_________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

_________ ____________ Старосалтівська селищна рада____________________
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

___в особі С ?аросалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Пцщювича
з другого боку,

прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документе номер, ким виданий, дата ви дачі)

ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам’ятку культурної енадщини (її частину)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов’язання щодо „ охорони братськоїлКіогили -  
пам’ятки історії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 632

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, с. Березники 
Старосалтівеької селищної ради, вул, Березничанська, у сосновому бору.

та номер у комплексі , місцезнаходження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 груіщр€023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме ‘майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використовуй вати пам’ятку — брат ську могилу______________________________
(чагва)

виключно п ід _______ об’єкт культурної спадщини —•'
(точно вказать; вид використання)

Здійсь: ювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, 
протипожежному/ і технічному стані.

Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до



пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так з всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці-, її частинах та елешейтах, на її 
території та з її охоронній зоні.

7. Заб зпєчувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт Пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідноц.науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів гро проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використані я власник зобов’язаііий виконати такі р о б о т и :_____________

№ з/п Вид роботи Термін виконання ПримриЖ

1. забезпечувати збереження матеріальної 
автен ичності, просторової композиції, а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби 
тощо

постійно

2. перед проведенням ремонтних, 
реставраційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт пристосування пам’ятки, проводити 
необ:. дні науково-дослідні роботи:

3. ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної документації та 
реставраційного завдання.

13. забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати 
(переносити  ̂ на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та 
нерухоме майно.

14. У разі самовільного проведення власником робіт, гіЗв^язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок



15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодувати завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, ил. Свободи 5, Держи ром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р3521700І 007450 в ГУДКСУ \  Харківській області; МФО 851011;

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел.705-21-16, 705-21-15,_______ ___________________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

Начальник Управління

11 травня 2018 р. М.П.

ризму Харківської 
ної адміністрації

О.А. Яцина

Власник пам’ятки - L СтароеалтівеьікіГселишна рада
в особі Старосалтівського селищного голови___________

_________ Коновалова Едуарда Павловича_________________
тйменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська об.і., Вовчанський р-н, емт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. E-mail: rada@stsaltiv.gov.ua Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32^
Р/р 31428000700541 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851 ОТІ; Код
ЕДРПОУ 04399068

Старосалтівський селищний голова 

с с * Коновалов
(підпис)

mailto:rada@stsaltiv.gov.ua


від 11 травня 2018 р. № м. Харків

Управління культури 1 туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича____________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

_________ ____ .________Старосалтівська селищна рада____________ ^ _______
(на і іменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

в особі С і аросалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другої о боку,

прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на гідставі регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі) 

далі — власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили жертв 
фашизму -  пам’ятки історії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого 
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих №61 від 25.01.1972, 
охор. № 674___________________________________________________________

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, ему Старий 
Салтів Староеалтівської селищної ради, вул. Велика 

та номер у комплексі, місцезнаходження)
2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 

разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк І на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зо*нав’язується:

використовуй вати пам’ятку -  братську могилу жертв фашизму________________
(таз ва)

виключно п ід _______ об’єкт культурно; спадщини
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, 
протипожежному і технічному стані.

Утримувати територію пам’ятки угорядженою, не допускати використання

ОХОРОННИМ ДОГОВІР

на пам’ятку культурної спадщини (її частину)



цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести^уль-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та в її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена. . -

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Нет айно повідомляти орган охорони про виникнення будь-ящі загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для фиведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Гіповодити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території ли ше після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження. ■****

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використань я власник зобов’язаііий виконати такі р о б о т и :___________

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріальної 
автентичності, просторової композиції, а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби 
тощо

постійно

. .

2 перед проведенням ремонтних, 
реставраційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт пристосування пам’ятки, проводити 
необхідні науково-дослідні роботи:

3. ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної документації та 
ресте. граційного завдання.

13. Забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити) на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно.



14. У разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодувати завдані ним збитки

Інші у мови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, ил. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4цоверх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ у Харківській області: МФО 85101ҐГ_______

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел.705 -21-16, 705-21-15.
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

Начальнії

11 травня 2018 р. М.П.

правління
зму Харківської 

ої адміністрації

Яцина

Власник пам’ятки -- Старосалтівська селищна рада
_________ в особі Старосалтівеького селищного голови__________ ^ _______
____________________ Коновалова Едуарда Павловича_________ ___________

:. іайменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанський р-н, емт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. Е-таіІ: rada@stsaItiv.gov.ua Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 31428000700541 в ГУДКСІ^їХйВківській області; МФО 851011; Код 
ЕДРПОУ 04399068

11 травня 2^18 р.

росалтівський селищний голова

17 і с ^  Е.П. Коновалов
(підпис)

mailto:rada@stsaItiv.gov.ua


о х о т е н  х  И д о г о в і р

на нам’ятку культурі !о‘І спадщини (її частину)

від 1 ! травня 2018 р. .№ м. Харків

Управління культури і туризм.у Харківської обласної державної адМШстрації
(найменування органу о) оронн культзфної спадщини)

в особі нач&іьшвкаЯдини Олега Анатолійовича _
(посада, прізвище, т  ‘я. по батькові керівника)

(дані орган охороек) з одного боку, та
(прОзіїЩс. ім’я, по батькові, п ісгоріні дані ~ дня фізичної особи;

____ _____ ___________ Староездуівсі д: і селищна рада.____________________
(найменування підприємства, установи, о )Л:нізації. паспортні дані - для фізично- особи).

_ в особі С іаросалтІБського селищного голови Кшювалова Едуарда Павловича
з друг сі о бо”

прізвище, ім'я, по багькові уповноваж! ного представника - іуія юридично; особи)

який діє на г Ід статі регламент-/ Стар ж. алтівської селищної ради
; назва докумегга. яомс- >. дим виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке. _
1. Власник дере в8 себе зобов’язання з водо охорони братсько! могили, могили 
лейтенанта.0 ._В Л -'-слова, могили молодшого лейтенанта €>,Д, Спиридонова

пам’яток історії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету
Ха ків гблдсної руди депутагіз тр)гд пцих № 6 ; від 25,01.19?2,

( .дать ; помер рішеная про її іеожавт Реєстрацію, охороняли номер

охорон. її: є73, 690, 691.
розташованої за адресою: Харківськії рол . Норманський раиші, х мт Старий 
С а л т ів  Старосалтівськсм селищної радну в у л . .Гіеремогм, на кладовищі.

та номер у комплексі місцезнаходження)

2. 'Термін дії цього договору з і і травня 2018 р. по ■ /і грудня 2023 р. У
раті відсутності зверт ай я одіне/ із сто син про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах..

3. У оазі зміни в установленому порядку власника* нова#’'  власник
зобов’язаний у класі'я з органом охорон з новий охоронний договір,

4. Розг оряджхния органу охорони е обов’язковим з ля власчиаса.
5 взыскан несе 

належить д< - пам’ятки.
відповідальні уї з за рухоме та нерухоме майно, що

Власник зспев: взується:

вштаристову вати в ам5 ш щ  - - б раї еьку діо гнлу _ _____
( іамі..

ВИКЛЮЧНО ОСІ обткт культурі-О СТіаДІЦЇЇНИ
оч] ¥ каза ге в я д в їїкористання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
гам’ятк:» (її частини) т іл ьк и  після  ііис ьм о  зо? зго ди  органу охорони..

Втримувати пам’ятку (її 1 агтину) , з належному .шЖІтарному, 
протипоже/З'ному і техкічні-му стані.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та з її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного віддування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.__________________

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількіс гь відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження. ,

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки, Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього д е к о р у , а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної юкументацїї та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів і ро проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в ІО-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її

Л» з/ п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріальної постійно

автентичності, просторової композиоії. а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби

тощо:

2 перед проведенням ремонтних, 
реставраційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт пристосування пам’ятки, проводити 
необхідні науково-дослідні роботи:

3. ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної документації та 
реставраційного завдання.

13, Забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати 
(переноситиі на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно.



14. У разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення іїам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодувати завдані ним збитки ...

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, ші. Свободи 5, Держи ром, 1 під’їзд,'4 поверх, 
Р/р352,17001007450 в ГУДКСУ \  Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел.705 -21-16, 705-21-15. ________________________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2(4 8 р. М.П.

правління

зму Харківської 
ої адміністрації

. Яцина

Власник, пам’ятки -- Старосалтівеька селищна рада 
в особі Старосалтівського селищного голови 

Коновалова Едуарда Павловича
найменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанеький р- н, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. Е-таі1: Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 31428000700541 в Г >^^^^^^^цківській  області; МФО 851011; Код 
ЕДРПОУ 04399068

11 травня 2018 р.

Старосалтівський селищний голова

' Е.П. Коновалов
(підпис)



від і 1 травня 2018 р. № - # /  м. Харків

Управління культури І ту ритму Харківської обласної державної адміністрації^
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича__________________ __________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, т а ____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

______________________ Старосалтівська селищна рада_______________________
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи) 

в особі С і аросалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили -  
пам’ятки історії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого^комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 679

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, с. Кирилівка 
(кол. Червоноармійське Друге) Старосалтівської селищної ради, вул. 
Центральна, парк Слави.________ ___________________ ____________________

та номер у комплексі, місцезнаходження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудшк’2023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме-^Шшно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використовувати пам’ятку — братську могилу______________________________
(назва)

виключно під _______ об’єкт культурної спадщини______________ __________
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, 
протипожежному і технічному стані.

ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам 'ятку культурної спадщини (її частину)



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового, дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та а її охоронній зоні.

V;
7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування 
у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількі. гь відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на іїтериторії)

8. Бі зперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, ^ ( в ’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. 3 метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріал Оної 
автеї; ичності, просторової композиції, а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби 
тощо

перед проведенням ремонтних, 
рестгл раційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт пристосування пам’ятки, проводити 
необхідні науково-дослідні роботи:

постійно

3. ремоя гно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної документації та 
реставраційного завдання.

13, забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити? на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно.



14, > разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу озербни.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодувати завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 18.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код, - 

Код ЕДРДС 02230856; тел. 705-21-16, 705-21-15 ' 
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2018 р. М.П.

Начадьшце Управління

ізму Харківської 
т о ї  адміністрації

. Яціна

Власник пам’ятки - - Старосалтівська селищна рада
в особі Старосалтівського селищного голови__________

Коновалова Едуарда Павловича________________
і найменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фЬичної особи, розрахунковийщахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанський р-н, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. E-mail: гагіа@8^й^^5оиІїкЛ'ел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 31428000700541 вСУіШС^Ш '^рї^івській області; МФО 851011; Код 
ЕД'РПОУ 04399068

11 травня 2(18 р.

Старосалтівський селищний голова

П. Коновалов
(підпис)



від 11 травня 2018 р. № _^^арків

Управлінн я культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича____________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

______________________ Старосалтівська селищна рада______________________
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

в особі О  аросалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

фізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі регламенту Сгаросалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
і . Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили -  
пам’ятки г' горії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 681

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, с. Шестакове * 2 3 4 5

Староеалтівської селищної ради, вул. Шкірівка, біля школи.______ ‘
та номер у комплексі, місцезнаходження)

2. Термін дії цього договору з 1 1 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використову вати пам’ятку -  брат ську могилу_______________________________
(назва)

ВИКЛЮЧНО П! ц об’єкт культурної спадщини__________________________
(точне, вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному,
протипожежному і технічному стані. ^

ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам’ятку культурної спадщини (її частину)



Утримувати територію пам’ятки угврядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. По і оджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та з її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного Відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.__________________

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кільки гь відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. С'роєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Г(поводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території ли не після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використайня власник зобов’язаний виконати такі роботи: _______________

Ж- з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забез.1 ечувати збереження матеріальної 
автентичності, просторової композиції, а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби 
тощо

постійно

2 пере; проведенням ремонтних, 
реставраційних, консерваційних. реабілітаційних 
робіт. пристосування пам’ятки, проводити 
необх'дні науково-дослідні роботи:

3. ремонтно-реставраційні роботи проводити ьа 
підставі погодженої проектної документації та 
рестаї раційного завдання.

13. Забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити ї на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно.



14. V разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодувати завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт техн - иного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорс: чи 61022, м. Харків, ші. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р3521700' 007450 в ГУДКСУ т Харківській області; МФО 851011;

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРІК)У 02230856; тел. 705-21-16, 705-21-15_________________________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2(: S8 р. М.П.

Управління
изму Харківської 

неї адміністрації

.А. Яцина

Власник пам’ятки - ■ Старосалтівська селищна рада _
в особі Старосалтівського селищного голови____ ______

_________ Коновалова Едуарда Павловича________________
'найменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанський р-н, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. E-mail: rada@stsaStiv.gov.ua Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 31428000700541 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851011; Код
ЕДРПОУ 0 4399068

11 травня 201 8 р.

Староеалтівський селищний голова

( f i t Е.П. Коновалов
(ПІДПИС)

mailto:rada@stsaStiv.gov.ua


від 11 травня 2018 р. № -&3 м. Харків

_Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича___________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, т а __________________________  _____
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи; '

___________________Старосалтівська селищна рада_______________________
(наі менування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

в особі С1 аросалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

ірізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі регламенту Сгаросалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

ОХОРОНЕНІЙ ДОГОВІР
на пам’ятку культурної спадщини (її частину)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
І. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони могили Героя Радянського 
Союзу капі гана Шестакова М.Д., ст. сержанта Перепелиці П.Л. і 2 невідомих 
воїнів -  пам’ятки історії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого 
комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих №61 від^-Ш  .1972, 
охор. № 682 ___________________________________________________________

_____________ ( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер___________________________

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанеький район, е. Шестакове 
Старосалтівської селищної ради, вул. Ковалівка, біля траси- та

номер у комплексі, місцезнаходження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовжени м на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зо ов’язується:

використову вати пам’ятку — могилу Героя Радянського Союзу капітана 
Шестакова М.Д., ст. сержанта Перепелиці П.Л. і 2 невідомих воїнів
----------------------------------------------------------------------- - (назва)------------------- -

виключно п їц _______ об’єкт ку іьтуркої спадщини________________ 1________
(точні - вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, 
протипожежному і технічному СТІНІ.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці її частинах та елементах, на її 
території та з її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кільки гь відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконануам правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Нег айно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Пооводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідноїнауково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використання власник зобов’язаний виконати такі р о б о т и :______________

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріальної 
автен і ичності, просторової ко м по зиіііп  а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби 
тошо

постійно

2. пере; проведенням ремонтних, 
реставраційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт пристосування пам’ятки, проводити 
необх’дні науково-дослідні роботи:

3. ремо' гно-реставраційні роботи проводити і а 
підсі пві погодженої проектної документації та 
рест-с.' раційного завдання.

13. Забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити, на Інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно.



14. V разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодува і и завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема ро ^гаптування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд- 4 поверх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел. 705-21-16, 705-21-15 ___________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2018 р. М.П. І
а??з<А6

. *

Началь
Zv,''

культе#:
обл А 0

ВЛІН Н Я

Харківської 
міністрації

цина

Власник пам’ятки - - Староеалтівська селищна рада ______
в особі Старосалтівського селищного голови__________

Коновалова Едуарда Павловича________________
іайменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанський р-н, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. E-mail: r a d a @ s t s a ^ p ^ ^  Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 31428000700541 в 1 вьХяЩ: і в с ь к і й області ; МФО 85101.1; Код
ЕДРПОУ 04399068 /  \

і Старосалтівський селищний голова

11 травня 20! 8 р.
£<2xẐ Е.П. Коновалов

(підпис)



ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам’ятку культурної спадщини (її частину)

від 11 травня 2018 р. № /Л 4  м. Харків

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Ядини Олега Анатолійовича___________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та________ ___________________ -______
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

______________________ Старосалтівська селищна рада____________________
(наі менування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи) * 1 2 3 4 5

р особі С аросалтівеького селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

грізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов'язання щодо охорони братської могили -  
пам’ятки іс горії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 678

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, с. Хотімля 
Старосалтівської селищної ради, вул. Перемоги.__________________________

та номер у комплексі, місцезнаходження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розгорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використову вати пам’ятку -  братську могилу_________ ______________________
(назва)

ВИКЛЮЧНО П і д об ’ єкт культурної спадщини__________________________
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її іастини) тільки після письмової згоди органу охорони.

У грим /вати пам’ятку (її частину) в належному санітарному,
протипожежному і технічному стані.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці; її частинах та елементах, на її 
території та в її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі . геобхідності, кількість відвідувачів не обмежена.

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кілька гь відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для ,приведення пам’ятки (її частини) в належний стан. ^

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використали я власник зобов’язаний виконати такі роботи: _______________

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріальної 
автен: ичності, просторової композиції, а також 
елем'1 (тів обладнання, упорядження, оздоби
тощо

постійно

2. перед проведенням ремонтних, 
реставраційних, конеєрваційних, реабілітаційних 
робіт, пристосування пам’ятки, проводити 
необх-дні науково-дослідні роботи:

3. ремоі тно-реставраційні роботи прово дити ка 
підошві погодженої проектної докх ментації та 
реставраційного завдання.

13. Забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити і на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно. ^



14. 2- разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15, У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на; власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодувати завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контрі >ль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р3521700і 007450 в ГУДКСУ \  Харківській області: МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел. 705-21-16, 705-21-15 ___________
інші реквізити розрахунковий рахунок)

11 травня 20! 8 р. М.П.

*022306!

Начал 
кул 
об

авління
Харківської 
адміністрації

Яцина

Власник пам’ятки - - Старосалтівеька селищна рада.________
в особі Старосалтівського селищного голови__________

_________ Коновалова Едуарда Павловича________________
■: іайменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

;■ °<3990б* 
42сгь

62560, Харківська обл., Вовчанський р-н, емт. Старий Салтів, вул. Перемоги,
буд. 15. Е-пміЬ гагіа 
Р/р 314280007005 
ЕДРПОУ 04399:'

11 травня 244.8 р

иа Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-3^ 
арківеькій області; МФО 851 ОТІ; Код

Старосалтівський селищний голова

Е.П. Коновалов
(підпис)



ОХОРОННИМ ДОГОВІР

на пам’ятку культурної спадщини (її частину)

від 11 травня 2018 р. № м. Харків

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича___________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника) .**• '

(далі орган охорони) з одного боку, та__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

_____ _ ___________Старосалтівська селищна рада____________________
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

в особі Сі аросалтівського селищного голови Коновалова Еду ар да Павловича
з другого боку,

ірізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи) 

який діє на підставі регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили -  
пам’ятки іс горії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охоїр. № 661

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, с. Перківка 
Старосалтівської селищної ради, вул, Дерківська._________________________

та номер у комплексі, місце (находження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір^§@ажається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язанні* укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використовувати пам’ятку -  братську могилу______________________________
(назва)

виключно г а д _______ об’єкт культурної спадщини______________ _
(точне вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чщ_^аравління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, 
протипожежному і технічному стані.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмовог о  дозволу 
органу охорони.

6. Пог оджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, іні шх написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та в її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількісз ь відвідувачів не обмежена._______________ _

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима ,
кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на їїтериторії)

8. Б( зперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Неіайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для риведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Пооводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, тюв’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів гро проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних уШ)в для її
щик ори стан і; я власник зобов’яза; і ий виконати такі р о б о т и :_____________

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

!. забезмечу.чати збереження матеріальної 
автен ичності, просторової композиції а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби

тощо.

постійно

2. перед проведенням ремонтних, 
рестаграційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт пристосування пам’ятки, проводити 
необхідні науково-дослідні роботи:

3. ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підете ві погодженої проектної документації та 
рестаграційного завдання.

• абороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити) на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно.



14. У разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодува-' и завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 18.10.2017 № ;
2. Схема ро лгашування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ \  Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел. 705-21-16, 705-21-15 ___________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2018 р. М.П.

Управління
,зму Харківської 

рї адміністрації

[ Яцина

Власник пам’ятки -- Старосалтівеька селищна рада
________ _____ в особі Старосалтівського селищного голови_______________

____________________ Коновалова Едуарда Павловича____________ _______
найменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунко§и*р8хунок)

62560, Харківська обл., Вовчанеький р-н, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. Е-шгії: гагіа@ §і8іі|% дат^.уел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 31428000700541 в у' ХзпЗлвс . і області; МФО 851011; Код
ЕДРПОУ 04399068 " ~

11 травня 2т118 р.

Старосалтівський селищний голова

У £ j q  Коновалов
(підпис)



від 11 травня 2018 р. № . м: Харків

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича____________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

_________  ___________ Старосалтівська селищна рада_______  — _______
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

в особі С - аросалтівського сели щного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі регламенту С гаросалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили -  
пам’ятки іс торії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 676

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанеький район, с. Томахівка
Старосалтівської селищної ради, вул, Перемоги. ______(_____ "" "________

та номер у комплексі, місцезнаходження)

2, Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3, У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом схорони новий охоронний договір.

4, Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5, Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використану вати пам’ятку -  братську г югилу______________________________
(назва)

ВИКЛЮЧНО П' ц об’єкт культурної спадщини
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному,
протипожежному і технічному стані.

ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на н а м іт к у  культурної спадщини (її частину)



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. По) оджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та в її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена._________ ________

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для риведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а тащ^е-науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використані і я власник зобов’язаі шй виконати такі р о б о т и :____________

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

І. забезпечувати збереження матеріал ьної 
автеи ичності, просторової композиції, а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби 
тощо

постійно

пере,. проведенням ремонтних, 
реста граційних, консерваційних, реабілітащйних 
робіт. пристосування пам’ятки, проводити 
необх дні науково-дослідні роботи:

3. ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної докт ментації та 
реставраційного завдання.

13. абороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити ’ на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно.



14. У разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних З 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодував я завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки: "
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 нід’їздГТповерх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел. 705-21-16, 705-21-15 __________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2018 р. М.П.

авління

^орг зоб*-6❖
ЛК Р  АіИД.

Начальн 
куль1 
облі

Харківської
адміністрації

цина

„„ Власник пам’ятки - - Ста роса лтівеь&а селищна рада
в особі Старосалтівського селищного голови ____

_________ Коновалова Едуарда Павловича________________
'найменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанеький р н, емт. Старий Салтів, вул. Перемоги,
буд. 15. Е-таії: гасі 
Р/р 314280007005, ' 
ЕДРПОУ 04399/

1 травня 2018 р.

.на Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32. 
арківській області; МФО 851011; Код

Старосалтівський селищний голова

Е.П. Коновалов
(підпис)



від 11 травня 2018 р. № -^У м. Харків

Управління культури і г  ;:~зму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича___________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, т а __________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

_________ ____________Старосалтівська селищна рада ________
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

в особі С і аросалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам ’ятку культурної спадщини (її частину)

я к и й  діє на підставі регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
і . Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили -  
пам’ятки іс- горії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 672 * 2 3 4 5
_____________  ( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Познанський район, смт Старий 
Салтів Старосалтівської селищної ради, вул. Перемоги, у сквері____________

та номер у комплексі, місцезнаходження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовжени м на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новйй®' власник 
зобов’язаний укласти з органом схорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використову вати пам’ятку -  братську могилу______________ ________________
(назва)

виключно п і д  об’єкт культурної спадщини_________________________
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) . в належному ейіїїтарному, 
протипожежному і технічному стані.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її

... ... . V, .
території та з п охоронній зоні. - ■**

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількіст ь відвідувачів не обмежена.__________________

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількі гь відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів гро проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використали я власник зобов’язаний виконати такі роботи: _______________

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріальної 
автентичності, просторової композиції, а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби 
тощо

-постійно

2. перед проведенням ремонтних, 
реставраційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт пристосування пам’ятки, проводити 
необхідні науково-дослідні роботи;

3. ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної доку ментації та 
реставраційного завдання.

13. Забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати 
(переносити) на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та



нерухоме майно.
14. У разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 

перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодуваї и завдані ним збитки.

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел.705-21-16, 705-21-15. ___________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2018 р. М.П.

Начальщне-Уг

Sj-Tk  р  a  s н Ь-

авдіння
Харківської 
адміністрації

на

Власник пам’ятки -- Старосалтівська селищна рада________
в особі Старосалтівського селищного голови__________

Коновалова Едуарда Павловича________________
. найменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

(підпис)



ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам 'ятку культурної спадщини (її частину)

від 11 травня 2018 р. № м. Харків

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича___________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та___________________________ _______
(прізвище, ім’я, по ба гькові, паспортні дані -  для фізичної особи; ***"

______________________ Старосалтівська селищна рада___________________ _
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

в особі Старосалтівського сели щного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

фізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі_регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
і . Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили -  
пам’ятки іу, торії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 655

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, ТїГІ Ї̂олодова 
Старосалтівської селищної ради, вул. Миру, у сквері,______________________

та номер у комплексі, місцезнаходження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використову вати пам’ятку -  братську м о г и л у _______________________ ___
(назва)

виключно ш д _______ об’єкт культурної спадщини_________________________
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, 
протипожеж йому і технічному стані.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших гоеЯбдарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та з її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.__________________

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охоронйРабо для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охсщши. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її 
використання власник зобов’язаний виконати такі роботи:

Вид роботи

забезпечувати збереження матеріальної 
антен: ичності, просторової композиції, а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби
ТОЩО:

пере;: проведенням ремонтних, 
реставраційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт пристосування пам’ятки, проводити 
необхідні науково-дослідні роботи:

ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної документації та 
реставраційного завдання._____________________

Забороняється

Термін виконання

постійно

Примітка

ІЗ. забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити; на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно.



14. V разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язу^^ласника 
відшкодувати завдані ним збитки.

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел. 705-21-16, 705-21-15 ___________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

і 1 травня 2018 р.

Начальник Управлінця
призму Харківської 

Гінеї адміністрації
М.П.

О.А. Яцина

Власник пам’ятки - - СтаоосалтівсьюГселищна рада
____ ___________в особі Старосалтівського селищного голови_______________

Коновалова Едуарда Павловича____________________
(найменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовча легкий р-н, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. Ё-mail: rada@stsa!lix^py.ua Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 31428000700541 в 
ЕДРПОУ 0439906

ШШ

11 травня 2018 р.

*УД̂ Харківській області; МФО 851011; Код

Староеалтівський селищний голова

Е.П. Коновалов
і підпис)



ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам’ятку культурної спадщини (її частину)

від 11 травня 2018 р. .42 м. Харків

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини С лега Анатолійовича___________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

______________________ Старосалтівська селищна рада_____________ _______
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

в особі Су аросалтізського сели щного голови Коновалова Вдуарда Павловича
з другого боку,

ірізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили -  
пам’ятки іс горії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охбр. № 662

( дата і номер рішеніія про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанеький район, с. Зарічне (кол.
Петрівське) Старосалтівської селищної ради, вул. Харківська.______________

та номер у комплексі, місце і находження)

2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 
разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір-*Р?бажається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

використову зати пам’ятку — братську мог и л у _____________________________
(назва)

виключно п і д  ________ об’єкт культурної спадщини_________________________
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи^^Йравління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному,
протипожеж йому і технічному стані.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, ідо можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом ©хорониґрозміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та в її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількість відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасщ,вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консерваціє, з, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використані!я власник зобов’язаний виконати такі роботи: ______ **•"**'

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріальної 
автентичності, просторової композиції, а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби . 
ТОЩО

постійно

пере,, проведенням ремонтних, 
реставраційних, консервацій них, реабілітаційних 
робіт, пристосування пам’ятки, проводити 
необхідні науково-дослідні роботи:

..— і"

3. ремоіітно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної документації та 
реставраційного завдання.

13. -абороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити! на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними^зухоме та
нерухоме майно.



14. У разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодував и завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони. '**

Додатки:
1. Акт технічного стану від 18.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р352І700 І 007450 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851011;_________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел. 705-21-16, 705-21-15 _______
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2018 р. м.п

Начальниц Управління
£изму Харківської 

щої адміністрації

. Яцина

Власник пам’ятки -- Старосалтівська селищна рада
_______________ в особі Старосалтівського селищного голови______________

Коновалова Едуарда Павловича____________________
І найменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанеький р-н, смт. Старий Салтів, вул. Дер смоги,
буд. 15, E-mail: rada@stsaltiv.gov.im Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-52.
Р/р 31428000700541 вр 'УД ^ У ^Х ар к ів ськ ій  області; МФО 851011; Код 
ЕДРПОУ 04399068

11 травня 2018 р.

Старосалтівський селищний голова

Е.П. Коновалов

mailto:rada@stsaltiv.gov.im


від 11 травня 2018 р. № */££) ^ГЗСарків

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начаї ьиика Яцини Олега Анатолійовича____________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(далі орган охорони) з одного боку, та____________________________________
(прізвище, ім’я, по ба "ькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

______________________ Старосалтівська селищна рада____________іЗІ________
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані — для фізичної особи)

__в особі Сл аросалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

ірізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє на підставі регламенту Старосалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі) ^

далі — власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони братської могили -  
пам’яткі: _ горії місцевого значення згідно Рішенням виконавчого комітету 
Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 від 25.01.1972, охор. № 656

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанськнй район, е. Москалівка 
Старосалтівської селищної ради, вул. Садова, біля кладовища. '_________

та номер у комплексі, місцезнаходження)
2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудня 2023 р. У 

разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новиц^ власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Роз1 2 3 4 5 орядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме майно, що 

належить до пам’ятки.

Власник зобов’язується:

ви кори сто в V вати пам’ятку — браті еької могили______ _______________________
( ш ва)

виключно пщ об’єкт культурної спадщини_________________________
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її частини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному сигарному, 
протипожежному і технічному стані.

ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам’ятку культурної спадщини (її частину)



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорони розміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її
території та в її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.__________________

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількіс гь відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Безперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяла або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. її поводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консервацією, реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також" науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використань я власник зобов’язаний виконати такі роботи: _______________

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріал ьної 
автен і ичності, просторової композиції, а також 
едеме ітів обладнання, упорядження, оздоби 
тощо

постійно

2, перед проведенням ремонтних, 
реставраційних, консерваційних, реабілітаційних 
робіт. пристосування пам’ятки, проводити 
необхідні науково-дослідні роботи:

3. ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної документації та 
реставраційного завдання.

ІЗ. Забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносить, на інші місця пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та
нерухоме майно.



14. V разі самовільного проведення власником робіт, шу^язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в терміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодувати завдані ним збитки .т '

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки: ^
1. Акт техн»чного стану від 18.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, ші. Свободи 5, Держнром,, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ \  Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел.705-21-16, 705-21-15._____________ ____________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

11 травня 2018 р. М.П.

ьник Управління
ризму Харківської 

вної адміністрації

О.А. Яцина

Власник пам’ятки - - Старосалтівська селищна рада
в особі Старосалтівського селищного голови 

Коновалова Едуарда Павловича
11 іайменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанський р я, смт. Старий Салтів, вул. Перемоги, 
буд. 15. E-mail: rada@ ^attrfegm,.ua Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-32.
Р/р 314280()07(И)541^ ^ Ш ( ^ ^ а р к д в с ь к і й  області; МФО 851011; Код 
ЕДРПОУ 013990#,

11 травня20 8 р.

Старосалтівський селищний голова

Е.П. Коновалов
(підпис)



ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на пам’ятку культурної спадщини (її частину)

від 11 травня 2018 р. № м. Харків

_ '’правлін! -5 я культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
(найменування органу охорони культурної спадщини)

в особі начальника Яцини Олега Анатолійовича___________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника) , '

(далі орган охорони) з одного боку, та__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані -  для фізичної особи;

Старосалтівська селищна рада
(найменування підприємства, установи, організації, паспортні дані -  для фізичної особи)

__в особі С ’ аросалтівського селищного голови Коновалова Едуарда Павловича
з другого боку,

ірізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника - для юридичної особи)

який діє н а* 1 2 3 4 5 іідставі регламенту С гаросалтівської селищної ради
(назва документа, номер, ким виданий, дата видачі)

далі -  власник, уклали цей договір про таке.
1. Власник бере на себе зобов’язання щодо охорони могили гв. полковника 
С. І. Семенова -  пам’ятки історії місцевого значення згідно Рішенням 
виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих № 61 
від 25.01.19 -2, охор. № 689_______________________________________________

( дата і номер рішення про її державну реєстрацію, охоронний номер

розташовані а за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, смт Старий 
Салтів Ста росалтівської територіальної громади, вул. Перемоги, біля храму
святих мучениць Віри, Надії, Любові га їх матері Софії_____________________

та номер у комплект і. місцезнаходження)
2. Термін дії цього договору з 11 травня 2018 р. по -  31 грудц^023 р. У 

разі відсутності звернення однієї із сторін про припинення або зміну умов 
охоронного договору до закінчення строку його дії, договір вважається 
продовжень а на такий самий строк і на тих самих умовах.

3. У разі зміни в установленому порядку власника, новий власник 
зобов’язаний укласти з органом охорони новий охоронний договір.

4. Розпорядження органу охорони є обов’язковим для власника.
5. Власник несе відповідальність за рухоме та нерухоме Майно, що 

належить де. пам’ятки.

Власник зооов ’ язується:

вмкормсхову вати пам’ятку — могилу гв, _полковника С. І. Семенова___________
( газва)

ВИКЛЮЧНО Ш Ц _______ об’єкт ку зьтурі ої спадщини______________ ___________
(точно вказати вид використання)

Здійснювати продаж, передачу у володіння, користування чи управління 
пам’ятки (її щетини) тільки після письмової згоди органу охорони.

Утримувати пам’ятку (її частину) в належному санітарному, 
протипожежному і технічному стані.



Утримувати територію пам’ятки упорядженою, не допускати використання 
цієї території для нового будівництва та задоволення інших господарських 
потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Не робити будь-яких прибудов до 
пам’ятки, не переробляти її як ззовні, так і всередині, а також не вести будь-яких 
земляних робіт на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу 
органу охорони.

6. Погоджувати в установленому порядку з органом охорон переміщення 
реклами, інших написів та позначок на пам’ятці, її частинах та елементах, на її 
території та в її охоронній зоні.

7. Забезпечувати доступ до пам’ятки з метою її екскурсійного відвідування
у: у разі необхідності, кількість відвідувачів не обмежена.__________________

(дні тижня та години відвідування; максимально допустима 
кількі; гь відвідувачів, що можуть одночасно перебуватив приміщенні пам’ятки та на її території)

8. Б. зперешкодно допускати представників органу охорони чи 
уповноважених ними осіб для здійснення контролю за виконанням правил 
утримання зазначеної пам’ятки (її частини), її території та зон охорони або для її 
наукового обстеження.

9. Негайно повідомляти орган охорони про виникнення будь-якої загрози 
для збереженості пам’ятки: руйнування, пошкодження, аварію чи іншу обставину, 
що заподіяли або може заподіяти шкоду пам’ятці (її частині), і своєчасно вживати 
заходів для приведення пам’ятки (її частини) в належний стан.

10. Своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт пам’ятки (її 
частини) і роботи з упорядження території пам’ятки. Виконувати реставраційні, 
ремонтні та інші роботи в терміни, передбачені пунктом 12 цього договору, а у 
разі потреби в терміни, визначені окремим розпорядженням органу охорони.

11. Проводити реставраційні, ремонтні та інші роботи, пов’язані з 
консерваціє-), реабілітацією, музеєфікацією пам’ятки та упорядженням її 
території лише після затвердженої в установленому порядку відповідної науково- 
проектної документації та за письмовим дозволом органу охорони. Копії 
матеріалів про проведення обміру та дослідження пам’ятки, а також науково- 
проектну документацію безоплатно передавати органу охорони в 10-денний 
термін після її затвердження.

12. З метою збереження пам’ятки та створення належних умов для її
використані:я власник зобов’язаішй виконати такі роботи : _______

№ з/п Вид роботи Термін виконання Примітка

1. забезпечувати збереження матеріальної 
автеп ичності, просторової композиції а також 
елементів обладнання, упорядження, оздоби 
тощо

постійно

2. пере; і проведенням ремонтних, 
рестаї раційних, консерваційних. реабілітаційних 
робі ї пристосування пам’ятки, пре водити 
необх дні науково-дослідні роботи:

3.

і_

ремонтно-реставраційні роботи проводити на 
підставі погодженої проектної документації та 
реставраційного завдання.

13. абороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати
(переносити) на інші місця пам’ятки, їхні
нерухоме майно.

частини, пов язане з ними^тухоме та



14. > разі самовільного проведення власником робіт, пов’язаних з 
перебудовою чи переробленням, які призвели до спотворення пам’ятки, її 
території чи охоронних зон, їх наслідки повинні бути усунуті за рахунок 
власника в герміни, визначені письмовим розпорядженням органу охорони.

15. У разі невиконання власником вимог законодавства та умов цього 
договору орган охорони накладає в установленому порядку на власника 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством, а також зобов’язує власника 
відшкодувати завдані ним збитки

Інші умови відсутні.
Контроль за виконанням цього договору здійснюється працівниками органу 

охорони.

Додатки:
1. Акт технічного стану від 17.10.2017 № ;
2. Схема розташування пам’ятки на земельній ділянці;
3. Схематичний план розташування пам’ятки;
4. Паспорт пам’ятки;
5. Облікова картка.

Орган охорони 61022, м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, 
Р/р35217001007450 в ГУДКСУ у Харківській області; МФО 851011;________

(юридична і поштова адреси, ідентифікаційний код,

Код ЕДРПОУ 02230856; тел.705-21-16, 705-21-15. _______________
інші реквізити, розрахунковий рахунок)

СтаросалтівськаЇЇселишна рада

11 травня 2018 р. М.П.

Начальник Управління
;шзму Харківської 

тої адміністрації

. Яцина

Власник пам’ятки
в особі Старосалтівського селищного голови

_________ Коновалова Едуарда Павловича________________
іайменування та адреса реєстрації юридичної особи, паспортні дані -  для фізичної особи, розрахунковий рахунок)

62560, Харківська обл., Вовчанський р- н, емт. Старий Салтів, вул. Перемоги,
буд. 15. Е-таіІ: rada@stsaltiv.gov.ua Тел. (05741)6-12-76, 096-489-77-31^
Р/р 31428009700541 в ГУДКСУ у Харківській області ; МФО 851011; Код 
ЕДРПОУ 01399068

11 травня 2018

Старосалтівський селищний голова

У ^с' с'-с Коновалов
(підписг

mailto:rada@stsaltiv.gov.ua

