
 

УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 07 лютого 2022 року                         смт. Високий                                             № 29 

 

Про    скликання  ХVІІ   сесії 
Височанської селищної ради 

VІІІ скликання 

 

На підставі п.п. 8, п.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
п.5 ст.24  Регламенту Височанської селищної ради VIІI скликання, затвердженого рішенням 
І сесії (І пленарне засідання) Височанської селищної ради VIІI скликання від 08 грудня     
2020 року: 
 

1. Скликати ХVІІ сесію  Височанської селищної ради  VIІI скликання. 
2. Пленарне засідання провести 18 лютого 2022 року о 10.00 годині в приміщенні 
адміністративної будівлі смт Бабаї (зала засідань) за адресою: смт Бабаї, площа 
Михайлівська, 2 з попереднім порядком денним: 
 

1. Про затвердження порядку денного ХVІІ сесії Височанської селищної ради VІІІ 
скликання. 

2. Про затвердження Плану роботи Височанської селищної ради  на 2022 рік. 
3. Про звіт Височанського селищного голови про роботу селищної ради та її виконавчих 

органів за 2021 рік. 
4. Про звіт Височанського селищного голови про здійснення державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами селищної ради за 
2021 рік. 

5. Про затвердження звіту про виконання бюджету Височанської селищної ради за 2021 
рік (20532000000). 

6. Про внесення змін до рішення ХVІ сесії Височанської селищної ради VІІІ скликання 
від 23 грудня 2021 року «Про селищний бюджет  Височанської селищної ради на 2022 
рік» та  додатків до нього (зі змінами) (20532000000). 

7. Про внесення змін до граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів 
Височанською селищною радою, а також установами та організаціями, які 
утримуються за рахунок селищного бюджету. 

8. Про виконання Програми  економічного та соціального розвитку Височанської 
селищної ради за 2021 рік 

9. Про внесення доповнень до Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Височанської селищної ради на 2022 рік. 

10. Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на визначення опорного 
закладу освіти Височанської селищної ради Харківського району Харківської області  
та затвердження складу конкурсної комісії. 

11. Про затвердження Програми розвитку інклюзивної освіти на 2022-2024  роки 
Височанської селищної ради. 

12. Про приймання майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Харківського району до комунальної власності Височанської селищної ради  та 
передачу його  на баланс Відділу освіти Височанської селищної ради. 

13. Про   затвердження Положення про Відкритий фестиваль-конкурс «Життя, віддане 
пісні», присвячений творчості Клавдії Шульженко. 



14. Про внесення змін до рішення XVI сесії Височанської селищної ради   VIІІ скликання 
від 23 грудня 2021 року «Про затвердження  Програми розвитку культури, туризму, 
оновлення культурної спадщини  Височанської селищної ради на 2022 – 2024 роки». 

15. Про внесення змін до рішення  XVI сесії Височанської селищної ради   VIІІ скликання 
від 23 грудня 2021 року «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку 
дітей пільгових категорій Височанської селищної ради на 2022 – 2024 роки». 

16. Про внесення змін до рішення  XVI сесії Височанської селищної ради   VIІІ скликання 
від 23 грудня 2021 року «Про затвердження  Програми розвитку КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА Височанської селищної ради ХАРКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» на 2022 – 2024 роки». 

17. Про внесення змін до рішення  XVI сесії Височанської селищної ради   VIІІ скликання 
від 23 грудня 2021 року «Про затвердження  Програми розвитку фізичної культури і 
спорту  Височанської селищної ради на 2022 – 2025 роки». 

18. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і спорту  
Височанської селищної ради на 2022 – 2025 роки. 

19. Про затвердження Грошової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників 
спортивних змагань за рахунок коштів бюджету Височанської селищної ради на 2022 
рік. 

20. Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних 
змагань за рахунок коштів бюджету Височанської селищної ради на 2022. 

21. Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального 
господарства Височанської селищної ради  на 2022-2024 роки.  

22. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання 
питної води КП «ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ». 

23. Про погодження штатного розпису комунального підприємств 

«ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ». 
24. Про надання згоди на передачу вантажного автомобіля ЗІЛ  ММЗ 4505 з балансу КП 

«Бабаївське ВУЖКГ» на баланс КП «Жилкомунсервіспослуга Височанської селищної 
ради». 

25. Про надання згоди на передачу Екскаватора ЕО2625 с балансу КП 
«Тепловодопостачання Височанської селищної ради на баланс КП 
«Жилкомунсервіспослуга Височанської селищної ради». 

26. Про передачу легкового автомобіля ВАЗ 21703 на баланс підприємства КП 
«Жилкомунсервіспослуга Височанської селищної ради». 

27. Про передачу комунального майна на баланс КП «Жилкомунсервіспослуга 
Височанської селищної ради». 

28. Про внесення змін до рішення ХV сесії Височанської селищної ради VIІІ скликання від 
7 грудня 2021 року «Про передачу комунального майна (контейнерів для збору твердих 
побутових відходів) на баланс  КП «ВИСОКИЙ»  та на баланс КП  
«Жилкомунсервіспослуга Височанської селищної ради». 

29. Про       передачу    на   баланс Відділу  освіти   Височанської селищної ради плитки 
керамічної для підлоги. 

30. Про    збільшення   балансової     вартості будівлі  Покотилівського  будинку культури 
за адресою: смт.Покотилівка, вул. Культури, 2. 

31. Про    збільшення   балансової     вартості будівлі поліклініки за адресою: смт.Високий, 
вул. Слобожанська, 26. 

32. Про внесення змін до додатку 1 рішення ІХ сесії Височанської селищної ради VIIІ 
скликання від 12 липня 2021року «Про встановлення ставки податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки на території Височанської селищної ради на 2022 
рік». 

33. Про включення до переліку другого типу та надання АТ “Укрпошта“ в оренду 
нежитлового приміщення за адресою: с Ржавець, в будівлі бібліотеки, площею 2-4 м.кв. 

34. Про продовження договору оренди нежитлового приміщення №16/10 від 01.02.2009 р.  
загальною площею 68,0 м.кв. без проведення аукціону за адресою: смт Бабаї, площа 

Михайлівська, 2, АТ «Укрпошта». 



35. Про вступ до Асоціації   органів  місцевого самоврядування Харківської області. 
 

36. Земельні питання: 
1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки: 
1.1. для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги, площею 0,5517 га за адресою: смт Високий, вул.Височанський шлях, 
4. 

1.2. для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, площею 0,2525 га за адресою: смт Високий, вул.Бульварна, 12. 

1.3. для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини, площею 0,1735 га за 
адресою: смт Бабаї, вул. Михайлівська, 1. 

2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки та передачі її у власність: 

2.1. Гр. Литвиненко Г.Л., площею 0,1183 га за адресою: смт Бабаї, вул.Щаслива, 24. 
2.2. Гр. Вєтрєнку М.Ю., площею 0,0704 га за адресою: смт Бабаї, вул.Олександра 

Островського, 52. 
2.3. Гр.Бойко О.М.,  площею 0,1500 га за адресою: смт Бабаї, вул.Шевченка, 34. 
2.4. Гр. Сосницькій О.В.,  площею 0,1261 га за адресою: смт Бабаї, вул.. Михайлівська, 

67. 
2.5. Гр. Яловенку І.С., площею 0,1303 га за адресою: смт Бабаї, вул.Михайлівська, 74. 
2.6. Гр. Лисенко О.Є, площею 0,1173 га за адресою: смт Бабаї, вул.Шляхова, 32. 
2.7. Гр. Сідих С.Е., площею 0,1092 га за адресою: смт Бабаї, вул.Корольова, 23. 
2.8. Гр. Журавель Л.В., площею 0,1500 га за адресою: смт Бабаї, вул.Софіївська, 106. 
2.9. Гр. Мегель К.П., площею 0,1500 га за адресою: смт Бабаї, вул.Ярмака Сергія,23. 
2.10. Гр. Шевченко А.В., площею 0,1500 за адресою: смт Бабаї, вул.Шляхова, 10. 
2.11. Гр. Александровій І.П., гр. Александровій О.С., площею 0,0687 га  за адресою: 

смт Покотилівка, вул..Спортивна, 16. 
2.12. Гр.Коліснику В.М., площею 0,0725 га  за адресою: смт Покотилівка, в’їзд 

Жихарський, 10. 
2.13. Гр. Федоровій О.А., площею 0,1500 га  за адресою: смт Покотилівка, 

вул.Тімірязєва/провулок Український, 50/1. 
2.14. Гр. Андросову Г.В., площею 0,1069 га  за адресою: смт Покотилівка, вул.8-го 

Березня, 12 В. 
2.15. Гр. Камишніковій Г.В., площею 0,0769 га  за адресою: смт Покотилівка, 

вул. Грушевського, 86. 
2.16. Гр. Мозговій Л.Ф., площею 0,1500 га за адресою: смт Покотилівка, 

вул.Харківська, 33. 
2.17. Гр.Жулі Л.М., гр. Шеліховій І.Б., площею 0,1500 га за адресою: смт Покотилівка, 

вул.Поштова, 9. 
2.18. Гр. Товстолесу О.Г. площею 0,0487 га за адресою: смт Покотилівка, 

вул.Жихорська, 34-А. 
2.19. Гр. Ємельяновій А.А., гр. Голубятніковій В.І., площею 0,1500 га за адресою: 

смт Високий, вул.Бульварна, 10. 
2.20. Гр. Маслєнніковій С.І., площею 0,1253 га за адресою: смт Високий, вул. 

Спортивна, 48 А. 
2.21. Гр. Лілітко О.Ю., площею 0,0745 га за адресою: смт Високий, вул. Каштанова, 11. 
2.22. Гр. Жировій В.М., площею 0,1500 га за адресою: смт Високий, пр.-т Науковий, 

10. 
2.23. Гр. Чорному П.Г., площею 0,1040 га за адресою: смт Високий, вул. Хоткевича, 9. 
2.24. Гр. Бєляєвій Н.М, площею 0,0716 га за адресою: смт Високий, вул. 

Чернишевського, 18. 
2.25. Гр. Остапирченку В.П., площею 0,0524 га за адресою: смт Високий, вул. 

Ощепкова, 31. 
2.26. Гр. Ізюмській О. А., площею 0,0723 га за адресою: смт Високий, пров. 

Слюсарний/вул. Успішна, 12/2. 



2.27. Гр. Максутовій А.Г., площею 0,1308 га за адресою: смт Високий, вул. Гагаріна, 
25. 

2.28. Гр. Дудченко М.М, площею 0,1215 га за адресою: смт Високий, вул. Радісна, 108. 
2.29. Гр. Танасевич М.Д., гр. Борис О.А., площею 0,1030 га за адресою: смт Високий, 

вул. Українська, 100. 
2.30. Гр. Риліній В.П., площею 0,0712 га за адресою: смт Високий, вул. Жасмінова, 8. 
2.31. Гр. Лілітко Ю.М., гр. Лілітко О.Ю., площею 0,0898 га за адресою: смт Високий, 

вул. Жасмінова, 7. 
3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачі її у власність: 
3.1. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,2000 га за адресою: 

смт Бабаї, вул. Олександра Островського, гр.Локтев Д.В. 
3.2. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3600 га за адресою: 

смт Бабаї, гр. Степурін С.О. 
3.3. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1500 га на території 

Височанської селищної ради, гр. Федорова К.М. 
3.4. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0300 га за адресою: 

смт Бабаї, вул.Шляхова, біля буд ,№32, гр. Лисенко О.Є. 
3.5. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1000 га за адресою: 

смт Бабаї, вул. Огородня, гр.Гайворонська О.М. 
3.6. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1000 га за адресою: 

смт Бабаї, вул.Каштанова, гр.Барчук Н.В. 
3.7. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1500 га за адресою: 

смт Покотилівка, вул.Незалежності, 5, гр.Андросова С.В. 
3.8. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1500 га за адресою: 

смт Покотилівка, вул.Незалежності, 5, біля котельної, гр.Андросов Г.В. 
3.9. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0100 га за адресою: 

смт Покотилівка, вул.Агрономічна, біля буд.№16, гр. Пугло О.В. 
3.10. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0401 га за 

адресою: смт Покотилівка, вул.Тімірязєва, гр.Гульчук О.Ю. 
3.11. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0409 га, за 

адресою: смт Високий, пр.-т Науковий, біля буд.№56, гр. Савенкова І.П. 
3.12. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,6773 га, за 

адресою: смт Високий, вул. Транспортна, гр.Плохой О.О. 
3.13. для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1335 га, за 

адресою: с. Ржавець, вул. Тиха, гр. Гольцова О.А. 
3.14. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0692 га, за адресою: смт Високий, вул.Лазурна/ 
вул. Новоселищна, 14/25, гр. Красильников М.А. 

3.15. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1271 га, за адресою: смт Високий, вул.Ржавецька, 
гр. Гарькавий С.В. 

3.16. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га, за адресою: смт Високий, Височанська 
селищна рада, гр. Диннік О.М. 

3.17. для будівництва і обслуговування індивідуального гаражу, площею 0,0031 га, 
за адресою: смт Покотилівка, вул. Залізнична, (гараж №5), гр.Гриневич В.І. 

3.18. для індивідуального садівництва, площею 0,1200 га, за адресою: смт Бабаї, 
вул.Квіткова, біля буд.№5А, Крикушенко Н.М. 

3.19. для індивідуального садівництва, площею 0,1200 га за адресою: 
смт Покотилівка, біля вул.Пушкінська, гр.Бологов А.В. 

3.20. для індивідуального садівництва, площею 0,0541 га, ГО «СТ «Лідне», 
товариство «Економіст», ділянка №8, гр. Толстов С.М. 

3.21. для індивідуального садівництва, площею 0,0920 га, СТ «Березова роща-ІІ», 
ділянка №20, гр.Малюченко К.Ю. 



3.22. для індивідуального садівництва, площею 0,0600 га, СТ «Березова роща-ІІ», 
ділянка №13, гр. Чудна О.В. 

3.23. для індивідуального садівництва, площею 0,0886 га, СТ «Березова роща-ІІ», 
ділянка №25, гр.Косяк Н.В. 

3.24. для індивідуального садівництва, площею 0,0600 га, СТ «Затишок», ділянка 
№106, гр.Чухно О.І. 

3.25. для індивідуального садівництва, площею 0,0590 га, СТ «Садівник», ділянка 
№140, гр.Солодовник О.М. 

3.26. для індивідуального садівництва, площею 0,0600 га, СТ «Затишок», ділянка 
№104, гр.Белоусов Є.О. 

3.27. для індивідуального садівництва, площею 0,0513 га, СТ «Золотий ранет», 
ділянка №61,  гр.Білошенко О.Ю. 

3.28. для індивідуального садівництва, площею 0,0650 га, СТ «Золотий ранет», 
ділянка №60,  гр.Білошенко І.А. 

3.29. для індивідуального садівництва, площею 0,0528 га, СТ «Золотий ранет», 
ділянка №76,  гр.Тихомирова Т.С. 

3.30. для індивідуального садівництва, площею 0,0985 га, СТ «Золотий ранет», 
ділянка №64,  гр. Акимова М.Х. 

3.31. для індивідуального садівництва, площею 0,0600 га, СТ «Березова роща-ІІ», 
ділянка № 6, гр. Волошина А.О. 

3.32. для індивідуального садівництва, площею 0,1000 га, СТ «Березова роща-ІІ», 
ділянка №16, гр. Тімченко Є.І. 

3.33. для індивідуального садівництва, площею 0,0685 га, СТ «Золотий ранет», 
ділянка №79,  гр. Гайдаш М.О. 

3.34. для індивідуального садівництва, площею 0,0654 га, СТ «Золотий ранет», 
ділянка № 78,  гр. Ковтун М.Ю. 

3.35. для індивідуального садівництва, площею 0,0812 га, СТ «Золотий ранет», 
ділянка №58, гр. Глазунова Т.М. 

3.36. для колективного садівництва, площею 0,0630 га, МСТ «Зелений гай», ділянка 
№1, гр. Чорна І.В. 

3.37. для колективного садівництва, площею 0,0582 га, МСТ «Зелений гай», ділянка 
№6, гр. Ляшенко Н.М. 

3.38. для колективного садівництва садівництва, площею 0,0600 га, СТ «23 
Августа», ділянка №82, гр. Носенкова О.Є. 

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (пай) на території Височанської селищної ради, площею 0,0371 га, та 
передачі її у власність гр. Іщенко С.П., гр. Іщенко В.П. 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в 
постійне користування КВЦПЗ 14.02 під розміщення опори №158 на території 
Височанської селищної ради, НЕК «УКРЕНЕРГО». 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в 
постійне користування КВЦПЗ 14.02 під розміщення опор №127, №128 на території 
Височанської селищної ради, НЕК «УКРЕНЕРГО». 

7. Про затвердження детального плану території  в межах смт Високий, для 
будівництва та обслуговування базової станції мобільного зв’язку, ПрАТ «ВФ 
Україна». 

8. Про затвердження детального плану території  в районі вул.Агрономічна, на 
межі кварталу житлової багатоквартирної забудови в межах смт Покотилівка, 
Харківського району, Харківської області.  

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  площею 0,0586 га, за адресою: 
смт Покотилівка, вул.Культури, 2-А, гр.Рибочка В.В. 

10. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0586 га, за 
адресою: смт Покотилівка, вул.Культури, 2-А, гр.Рибочка В.В. 



11. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення: 

11.1.  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: смт Бабаї , 
вул.Світла, 44. 

11.2. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: смт Покотилівка, 
вул.Грушевського, 26-А. 
12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства: 
12.1. орієнтовною площею 0,0700 га за адресою: смт Покотилівка, вул.Харківська, 

біля буд.№33, гр.Мозгова Л.Ф. 
12.2. орієнтовною площею 0,0795 га за адресою: смт Бабаї, вул. Ярмака Сергія, біля 

буд.№23, гр. Мегель К.П. 
12.3. орієнтовною площею 0,0140 га за адресою: смт Бабаї, вул.Командарма 

Шумілова, біля буд.№21, гр. Лисенко В.В. 
12.4. орієнтовною площею 0,6351 га на території Височанської селищної ради, 

гр.Чеботарюк І.Ю. 
12.5. орієнтовною площею 2,0 га за межами населених пунктів на території 

Височанської селищної ради, гр. Резников О.В. 
12.6. орієнтовною площею 0,0600 га за адресою: смт Високий, вул. Височанська, 

біля буд.№ 7, гр. Плоха О.О. 
12.7. орієнтовною площею 0,1200 га за адресою: сел.. Нова Березівка, вул. 

Залізнична , біля буд.№10, гр. Лободюк С.В. 
12.8. орієнтовною площею 0,2500 га за адресою: с. Ржавець, біля вул. Тиха, біля 

буд.№28, гр. Конопля В.Г. 
12.9. орієнтовною площею 2,0 га, смт Високий, вул. Широка, гр. Лілітко О.Ю. 
13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

13.1. орієнтовною площею 0,1500 га за адресою: смт Бабаї, вул.Б.Хмельницького, 
гр.Димитрієв О.А.  

13.2. орієнтовною площею 0,1500 га за адресою: смт Високий, вул. Транспортна, гр. 
Скляр О.О. 

13.3. орієнтовною площею 0,1500 га за адресою: смт Високий, вул.Райдужна, гр.Ахмедов 
М.Ф.  

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки: 

14.1. для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, за 
адресою: смт Бабаї, вул.Квіткова, гр.Шемет О.В. 

14.2. для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0600 га, СТ 
«Автомагістраль», ділянка №106, гр. Клець В.І. 

14.3. для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, СТ 
«Автомагістраль», ділянка №135,136,  гр. Реброва С.М. 

14.4. для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0650 га, СТ 
«Квант», ділянка №108, гр.Чернуха Л.М. 

14.5. для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0600 га, СТ 
«Літнє», ділянка №85, гр. Гамідов А.С. 

14.6. для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0600 га, СТ 
«Мельмашовець», ділянка №1, гр. Худолій В.С. 

14.7. для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0600 га, СТ 
«Мельмашовець», ділянка №6, гр. Назарук Т.А. 

14.8. для ведення індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,1200 га, 
МСТ «Зелений гай», ділянка № 17, гр. Дудник А.М. 

15. Про внесення змін до рішення ХІІ сесії Височанської селищної ради VІІІ 
скликання від 13.10.2021 р., гр.Кроль О.М. 

16. Про внесення змін до рішення ХІІ сесії Височанської селищної ради VІІІ 
скликання від 13.10.2021 р., гр.Стьопіна А.Ю.  



17. Про внесення змін до рішення ХІІ сесії Височанської селищної ради VІІІ 
скликання від 13.10.2021 р., гр. Феденко О.А.  

18. Про внесення змін до рішення ХІІ сесії Височанської селищної ради VІІІ 
скликання від 13.10.2021 р., АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».  

19. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки: 

19.1.  водного фонду з кадастровим номером 6325155300:00:008:0037.  
19.2. промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

з кадастровим номером 6325155300:01:009:0001. 
19.3. промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

з кадастровим номером 6325155300:01:009:0003. 
19.4. для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг з кадастровим 

номером 6325155300:01:001:0004. 
19.5. для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг з кадастровим 

номером 6325155300:01:001:0005. 
19.6. для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг з кадастровим 

номером 6325155300:01:001:0006. 
19.7. промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

з кадастровим номером 6325155300:02:003:0061. 
19.8. промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

з кадастровим номером 6325155300:02:002:0278. 
19.9. промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

з кадастровим номером 6325155300:02:013:0005. 
19.10. промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

з кадастровим номером 6325155300:02:013:0006. 
19.11. житлової та громадської забудови з кадастровим номером 

6325156700:01:011:0158. 
19.12. житлової та громадської забудови з кадастровим номером 

6325156700:01:011:0159. 
19.13. житлової та громадської забудови з кадастровим номером 

6325156700:01:011:0160. 
20. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації  

земель Височанської селищної ради: 
20.1. із земель водного фонду орієнтовною площею 8,0 га на території смт Високий.  
20.2. із земель водного фонду орієнтовною площею 2,0 га на території смт Високий.  
20.3. із земель водного фонду орієнтовною площею 3,5 га на території смт Високий.  
20.4. із земель водного фонду орієнтовною площею 2,5 га.  
20.5. із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення орієнтовною площею 0,6000 га за адресою: смт Бабаї, вул. Соборна.  
20.6. із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення орієнтовною площею 1,2000 га за адресою: смт Бабаї, вул. Соборна, 22.  
20.7. із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення орієнтовною площею 1,3000 га за адресою: смт Бабаї, вул. Командарма 
Шумілова, 125.  

20.8. із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення орієнтовною площею 0,9000 га за адресою: смт Бабаї, вул. Командарма 
Шумілова, 125-А. 

20.9. із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення орієнтовною площею 0,9000 га за адресою: смт Бабаї, вул. Командарма 
Шумілова, 125-Б. 

20.10. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,1100 га за 
адресою: смт Бабаї, площа Михайлівська, 2.  

20.11. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 1,3000 га за 
адресою: смт Бабаї, площа Михайлівська, 2-А.  

20.12. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,4000 га за 
адресою: смт Бабаї, вул.Шевченко, 39. 



20.13. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,1300 га за 
адресою: смт Високий, вул.Спортивна, 49.  

20.14. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,1200 га за 
адресою: смт Бабаї,  в’їзд Шевченко,6/ провулок Шевченко,2.  

20.15. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,0500 га за 
адресою: смт Бабаї,  провулок Поштовий, 2.  

20.16. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,1000 га за 
адресою: с. Ржавець, вул.Кооперативна, 10. 

20.17. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,0250 га за 
адресою: смт Покотилівка, вул.Поштова, 18-А.  

20.18. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,1100 га за 
адресою: смт  Високий, вул.Ржавецька.  

20.19. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,0500 га за 
адресою: смт  Покотилівка, вул.Шекспіра.  

20.20. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 0,0500 га за 

адресою: смт Високий, вул.Київська. 
20.21. із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення орієнтовною площею 0,3000 га за адресою: смт Бабаї, провулок Ранковий, 3.  
20.22. із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення орієнтовною площею 0,7000 га за адресою: смт Покотилівка, вул.Польова, 15-

А.  
20.23. із земель рекреаційного призначення орієнтовною площею 11,5000 га за 

адресою: смт Високий, вул.Калинова, 1-А.  
20.24. із земель рекреаційного призначення орієнтовною площею 0,2000 га за 

адресою: смт Високий, провулок Осінній.  
20.25. із земель житлової та громадської забудови орієнтовною площею 2,5000 га за 

аресою: смт Бабаї, вул.Джерельна.  

21. Про проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
21.1. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з кадастровим 
номером 6325155300:02:002:0014. 

21.2. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з кадастровим 
номером 6325155300:02:002:0018. 

21.3. для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування з кадастровим номером 6325155300:02:002:0101. 

21.4. для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг 
та допоміжних операцій з кадастровим номером 6325155300:02:002:0266. 

21.5. для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту з 
кадастровим номером 6325156700:00:015:0035. 

22. Про погодження проведення земельних торгів у формі аукціону  на земельну 
ділянку несільськогосподарського призначення: 

22.1. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером 
6325158200:00:015:0092, за адресою: смт Покотилівка, вул.Кооперативна, 7/23. 

22.2. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з кадастровим номером 
6325158200:00:009:0121, за адресою: смт Покотилівка, вул.Незалежності / вул.Поштова. 

22.3. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровим 
номером 6325155300:00:008:0037, на території смт Бабаї.  

23. Про надання дозволу на експертну грошову оцінку земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул..Хоткевича, 43, БО 
«ДИТИНСТВО». 

24. Про надання дозволу на експертну грошову оцінку земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Високий, вул..Горького, 30-А, БО 
«ДИТИНСТВО». 



25. Про розгляд заяви Департаменту захисту довкілля та природокористування 
ХОДА щодо погодження на включення до складу РЛП «Смарагдове джерело»  
земельних ділянок площею 160,4414 га та площею 23,5561 га. 

26. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності, площею 0.5517 га за адресою: смт. Високий, 
вул. Височанський шлях, 4. 
 

37. Різне. 
 

Селищний голова                       оригінал підписано                            Олександр МОРОЗ 

 

 


