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Від 17.04.2019 № 1540/19 
м. Харків 

Про надання дозволу на розроблення документації із 
землеустрою для будівництва, експлуатації та 
обслуговування об'єктів 

На підставі ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 
40, 83, 92, 116, 118, 121, 123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про 
оренду землі», Закону України «Про землеустрій», керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення документації із землеустрою для будівництва, 
експлуатації та обслуговування об'єктів згідно із додатком 1, погодити технічну документацію із 
землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок, згідно із додатком 4. 

2. Відмовити у дозволі на розроблення документації із землеустрою для будівництва, 
експлуатації та обслуговування об'єктів згідно із додатком 2. 

3. Попередити осіб, зазначених у додатку 1 про необхідність: 

3.1. Розробити документацію із землеустрою для будівництва, експлуатації та 
обслуговування об'єктів. 

Документацію із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів, 
що потребує затвердження згідно чинного законодавства, подати на затвердження у 
встановленому порядку до 17.12.2019. Термін розробки документації із землеустрою не повинен 
перевищувати 6-ти місяців з дня укладення договору з розробником документації із 
землеустрою. 

4. Особам, зазначеним у додатку 3 продовжити строки подання на затвердження 
документації із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів у 
встановленому порядку до 17.12.2019. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської 
міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.  

 
Міський голова Г.А. КЕРНЕС 



Додаток 1 
до рішення 26 сесії Харківської міської ради 
7 скликання «Про надання дозволу на 
розроблення документації із землеустрою 
для будівництва, експлуатації та 
обслуговування об'єктів» від 17.04.2019 № 
1540/19 

 

Перелік юридичних та фізичних осіб, яким надається дозвіл на розроблення документації із 
землеустрою 

1. УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ 
БУДІВНИЦТВА ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 

1.1. Надати УПРАВЛІННЮ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із земель територіальної громади м. Харкова площею орієнтовно 2,1000 га для 
будівництва та подальшої експлуатації ситуаційного центру по вул. Федоренка, 11, за рахунок 
коштів місцевого бюджету. 

1.2. П. 6 додатку 1 до рішення 16 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про 
затвердження переліку земельних ділянок для продажу прав на них на земельних торгах» від 
21.11.2007 № 246/07, п. 5 додатку 1 до рішення 18 сесії Харківської міської ради 5 скликання 
«Про затвердження проектів відведення земельних ділянок для продажу прав на них на 
земельних торгах» від 23.01.2008 № 5/08, п. 5 додатку 3 до рішення 18 сесії Харківської міської 
ради 5 скликання «Про затвердження проектів відведення земельних ділянок для продажу прав 
на них на земельних торгах» від 23.01.2008 № 5/08 скасувати, як невиконані. 

2. ТОВ «СЛОБОЖАНЩИНА АС»: 

2.1. Надати ТОВ «СЛОБОЖАНЩИНА АС» дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки площею 
0,6410 га (кадастровий номер 6310137500:05:030:0101) із земель територіальної громади м. 
Харкова для завершення будівництва недобудованого багатоповерхового житлового будинку 
(секції «А» і «Б») з вбудовано-прибудованими офісними і торговельними приміщеннями по 
просп. Льва Ландау, 156-А. 

3. Територіальна громада м. Харкова: 

3.1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки (кадастровий номер 6310136900:06:010:0013) площею 4,3596 га із земель 
територіальної громади м. Харкова для експлуатації та обслуговування житлових будинків по 
вул. Ньютона. 

3.2. Фінансування робіт із землеустрою (технічна документація із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки по вул. Ньютона) забезпечити за рахунок коштів AT «ТРЕСТ 
ЖИТЛОБУД-1» за його згодою (лист від 16.01.2019 № 01/30), згідно з укладеним договором із 
розробником документації землеустрою. 



4. Крюкова Олена Юріївна: 

4.1. Надати Крюковій О.Ю. дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок зі зміною цільового призначення земельних ділянок із земель територіальної 
громади м. Харкова 

- площею 0,1041 га (кадастровий номер 6310136300:14:010:0014); 

- площею 0,1367 га (кадастровий номер 6310136300:14:010:0007) 

для реконструкції існуючої автозаправочної станції під автозаправочний комплекс по 
просп. Перемоги, 82. 

5. Куркін Василь Іванович (особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
1 категорія, інвалід 2 групи): 

5.1. Надати Куркіну В.І. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею орієнтовно 0,0030 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуального гаража по просп. Петра 
Григоренка, 14-Д. 

6. ТОВ «ТЕХНО-АРТ»: 

6.1. Надати ТОВ «ТЕХНО-APT» дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення земельних ділянок із земель 
територіальної громади м. Харкова 

- площею 1,0441 га (кадастровий номер 6310136600:08:001:0164); 

- площею 0,1693 га (кадастровий номер 6310136600:08:001:0165) 

для завершення будівництва дилерського центру з продажу і обслуговування автомобілів, 
як другий пусковий комплекс будівництва торгово-сервісного комплексу для продажу і 
обслуговування автомобілів MITSUBISHI по вул. Героїв Праці, 2-В. 

7. Куценко Віктор Анатолійович (учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 1 категорія, 
інвалід 2 групи): 

7.1. Надати Куценко В.А. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею орієнтовно 0,0035 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуального гаража по вул. Амосова, 13-Б. 

8. Територіальна громада м. Харкова: 

8.1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо об'єднання 
земельних ділянок (кадастровий номер 6310136300:10:003:0013) площею 0,0957 га, 
(кадастровий номер 6310136300:10:003:0011) площею 0,1263 га із земель територіальної 
громади м. Харкова для будівництва офісного центру по вул. Отакара Яроша, 54. 

8.2. Фінансування робіт із землеустрою (технічна документація із землеустрою щодо 
об'єднання земельних ділянок по вул. Отакара Яроша, 54) забезпечити за рахунок коштів ТОВ 
«НОВА ЗУСТРІЧ» за його згодою (лист від 27.03.2019 № 13-23), згідно з укладеним договором 



із розробником документації землеустрою. 

9. Територіальна громада м. Харкова: 

9.1. Надати дозвіл на розроблення документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки (кадастровий номер 6310137200:01:033:0001) площею 1,9007 га із земель територіальної 
громади м. Харкова для будівництва та подальшої експлуатації житлового комплексу з 
об'єктами торговельного, соціально-побутового призначення та багаторівневим паркінгом (за 
рахунок знесення існуючих будівель та споруд, які належать ТОВ «ТЕХНОПОЛІС» на праві 
колективної власності) по вул. Великій Панасівській, 76 (колишня вул. Котлова). 

9.2. Фінансування робіт із землеустрою (технічна документація із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки по вул. Великій Панасівській, 76 (колишня вул. Котлова) забезпечити 
за рахунок коштів ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИК» за його згодою (лист від 
26.03.2019 № 3), згідно з укладеним договором із розробником документації із землеустрою. 

10. Головань Валерій Павлович: (інвалід другої групи з ураженням опорно-рухового 
апарату): 

10.1. Надати Голованю В.П. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею орієнтовно 0,0025 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуального гаража по вул. Ньютона, 115-
К (гараж №1). 

11. ТОВ «СТРОЙДИЗАЙН 777»: 

11.1. Надати ТОВ «СТРОЙДИЗАЙН 777» дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок (кадастровий номер 6310137500:09:001:0024) 
площею 0,0016 га, (кадастровий номер 6310137500:09:001:0019) площею 0,0016 га, (кадастровий 
номер 6310137500:09:001:0025) площею 0,0016 га, (кадастровий номер 6310137500:09:001:0054) 
площею 0,0400 га, (кадастровий номер 6310137500:09:001:0102) площею 0,4906 га із земель 
територіальної громади м. Харкова, для будівництва торговельного комплексу по просп. 
Ювілейному, 63-Д. 

12. Панченко Іван Сергійович (інвалід 3 групи, з дитинства з ураженням опорно-рухового 
апарату): 

12.1. Надати Панченко І.С. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею орієнтовно 0,0030 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуального гаража по просп. Героїв 
Сталінграда, 167-К (гараж №1). 

13. ТОВ «АТРІБУД»: 

13.1. Надати ТОВ «АТРІБУД» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки (кадастровий 
номер 6310138800:03:009:0002) площею 0,1290 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для добудови зупиненого об'єкту незавершеного будівництва нежитлової будівлі літ. «А-5» зі 
зміною функціонального призначення під житловий будинок по пров. Ващенківському ріг пров. 
Краснокутського. 



14. ТОВ «АКЛОР»: 

14.1. Надати ТОВ «АКЛОР» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки 
(кадастровий номер 6310138500:07:001:0092) площею 4,9121 га із земель територіальної 
громади м. Харкова для будівництва багатоквартирних житлових будинків по просп. 
Петра Григоренка, 2-Б. 

14.2. Будівництво об'єкта виконати з урахуванням знесення існуючої нежитлової 
будівлі літ. «Г-2» по просп. Петра Григоренка, 2-А, яка належить ТОВ «АКЛОР» на праві 
приватної власності. 

15. ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ»: 

15.1. Надати ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ» дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (кадастровий 
номер 6310138500:07:002:0009) площею 0,5634 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для реконструкції нежитлової будівлі літ. «А-1» по просп. Петра Григоренка, 4-Б під магазин 
продовольчих та непродовольчих товарів. 

16. ТОВ «АУДІ -ЦЕНТР ХАРКІВ»: 

16.1. Надати ТОВ «АУДІ - ЦЕНТР ХАРКІВ» дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (кадастровий 
номер 6310138800:02:006:0030) площею 0,9681 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва багатофункціонального торгово-розважально-офісного комплексу з паркінгом 
та гостьовою парковкою, з урахуванням знесення нежитлових будівель літ. «А-1», літ. «Г-1» по 
пров. Донецькому, 18. 

17. AT «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»: 

17.1. Надати AT «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» дозвіл на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення земельних ділянок: 

- (кадастровий номер 6310136300:04:018:0038) площею 0,3114 га по вул. Клочківській; 

- (кадастровий номер 6310136300:04:018:0043) площею 0,3010 га по вул. Клочківській, 98-
А 

із земель територіальної громади м. Харкова для будівництва та обслуговування 
багатофункціонального комплексу. 

17.2. Надати AT «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки 
(кадастровий номер 6310136300:04:018:0053) площею 0,2840 га по вул. Клочківській, із земель 
територіальної громади м. Харкова з переведенням із категорії земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення до категорії земель житлової та 
громадської забудови для будівництва та обслуговування багатофункціонального комплексу. 

17.3. Будівництво об'єкта виконати з урахуванням знесення існуючих нежитлових будівель 
літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Д-1», літ. «Е-1», літ. «Ж-1» по вул. Клочківській, 98, які належать AT 
«ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1» на праві приватної власності. 



18. ТОВ «ОВІС-СЕРВІС»: 

18.1. Надати ТОВ «ОВІС-СЕРВІС» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки (кадастровий 
номер 6310136300:04:018:0044) площею 0,5490 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва та обслуговування багатофункціонального комплексу по вул. Клочківській, 98-
А. 

19. Ленський Андрій Сергійович: 

19.1. Надати Ленському А.С. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею орієнтовно 0,8150 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва торговельно- розважального комплексу з паркінгом по вул. Академіка Павлова, 
317-А. 

19.2. Будівництво об'єкта виконати з урахуванням знесення існуючих нежитлових будівель 
літ. «А-1», літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Д-1» по вул. Академіка Павлова, 317-А, які належать 
Ленському А.С. на праві приватної власності. 

20. ТОВ «ТОЧПРИЛАД»: 

20.1. Надати ТОВ «ТОЧПРИЛАД» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею орієнтовно 0,0910 га із земель територіальної громади м. 
Харкова для реконструкції нежитлової будівлі літ. «Я-7» під багатоквартирний житловий 
будинок по вул. Серповій, 4. 

21. Воронцова Оксана Володимирівна (інвалід 1 групи з дитинства): 

21.1. Надати Воронцовій О.В. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею орієнтовно 0,0070 га із земель територіальної громади м. 
Харкова для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуального гаража по вул. 
Владислава Зубенка, 29-В, гараж № 1. 

22. АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»: 

22.1. Надати АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею орієнтовно 0,0030 га із земель територіальної 
громади м. Харкова для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкту інженерної 
інфраструктури (КТПГС) по вул. Юри Зойфера, 3. 

23. КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»: 

23.1. Надати КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» дозвіл на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкта інженерної інфраструктури: 

23.1.1. площею орієнтовно 0,0001 га по вул. Сумській, 9; 

23.1.2. площею орієнтовно 0,0001 га на майдані Павлівському, 6. 

24. Петренко Геннадій Іванович: 



24.1. Надати Петренко Г.І. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею орієнтовно 0,0660 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва торгівельного комплексу по просп. Слави, 3-А. 

24.2. Будівництво об'єкта виконати з урахуванням знесення існуючих нежитлових будівель 
літ. «А-1», літ. «Б-1» (торгівельного призначення) по просп. Слави, 3-А, які належать Петренко 
Г.І. на праві приватної власності. 

25. Шуголь Сергій Володимирович: 

25.1. Надати Шуголю С.В. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею орієнтовно 0,4850 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для будівництва багатоквартирного житлового будинку по пров. Спортивному, 7-А. 

25.2. Будівництво об'єкта виконати з урахуванням знесення існуючих нежитлових будівель 
літ. «А-1» по пров. Спортивному, 7-А, літ. «А-1» по пров. Спортивному, 7-Б, літ. «А-1» по пров. 
Спортивному, 9-А, літ. «А-1» по пров. Спортивному, 9-Б, які належать Шуголю С.В. на праві 
приватної власності. 

26. ФО-П Босенко Євгеній Віталійович: 

26.1. Надати ФО-П Босенко С.В. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки (кадастровий 
номер 6310138200:10:001:0025) площею 0,0311 га із земель територіальної громади м. Харкова 
для реконструкції нежитлової будівлі літ. «АД-1» під об'єкт придорожнього сервісу по вул. 
Тархова, 13. 

 

Директор Департаменту  
містобудування та архітектури -  
головний архітектор міста Т.О. ПОЛІВАНОВА 


