
 
 
 
 
 

Референс – лист ТОВ «Гільдія Інжиніринг» 

 
Виконання інженерних вишукувань – для генерального планування території 

 

Замовник Адреса Мета Об’єм робіт 

Коростишівська міська 
рада 

Житомирська обл. 
Коростишевський р-н 

Створення інженерно-топографічних планів 
масштабу 1:2000 для розробки містобудівної 
документації (генеральних планів та планів 
зонування території 24 населених пунктів) 

Загальна площа 
3 922 Га 

Виконавчий комітет 
Степанецької сільської 

ради об’єднаної 
територіальної громади 

Черкаської області 
 

Черкаська обл. 
Степанецький р-н 

Науково-технічні послуги в галузі інженерії - 
Виготовлення топографічного плану в 
масштабі 1:2000 для 14 населених пунктів 

Загальна площа  
2 667 Га 

Виконавчий комітет 
Охтирської міської 

ради 

Сумська обл. 
м. Охтирка 

Створення інженерно-топографічних планів 
масштабу 1:2000 для розробки містобудівної 
документації 

Загальна площа 
3 186 Га 

Марківська селищна 
рада Марківського 
району Луганської 

області 

Луганська область, 
Марківський р-н 

смт. Марківка 
с. Деркулове 

Виконання топографо-геодезичних робіт з 
оновлення та створення картографічної основи 
масштабу 1:2000 для оновлення містобудівної 
документації місцевого значення 

 Загальна площа 
2 394 Га 

Черняхівська селищна 
рада 

Житомирська обл. 
Черняхівський р-н 

Топографічна зйомка масштабу 1:2000 
території для проектування Генерального 
плану смт. Черняхів, с. Новосілка 

Загальна площа  
2 200 Га 

Виконавчий комітет 
П’ятихатської міської 

ради 

Дніпропетровська обл. 
м. П'ятихатки 

Послуги у сфері містобудування (Розроблення 
генерального плану та плану зонування м. 
П´ятихатки П´ятихатського району 
Дніпропетровської області). 

Загальна площа  
1 837 Га   

ТОВ «Атомні 
Енергетичні Системи 

України» 

Миколаївська обл. 
Казанківський р-н 

Виконання топографо-геодезичної зйомки М 
1:2000 для розробки Детального плану 
території для об`єкта «Дільниця геологічного 
вивчення, у тому числі дослідно-промислової 
розробки Сафонівського родовища уранових 
руд» 

Загальна площа  
1 139 Га 

Саївська сільська рада 
П’ятихатського району 

Дніпропетровської 
області 

Дніпропетровська обл. 
П'ятихатський р-н, с. 

Саївка, с. Долинське, с. 
Тернувате 

Послуги у сфері містобудування (Виготовлення 
підоснови генерального плану у масштабі 
1:2000) 

Загальна площа  
1 441 Га 

Виконавчий комітет 
Зеленодольської 

міської ради 

Дніпропетровська обл. 
Апостолівський р-н 

Послуги у сфері містобудування (розроблення 
генерального плану села Велика Костромка).  

Загальна площа  
1 090 Га 

Кам’янопотоківська 
сільська рада 

Полтавська обл. 
Кременчуцький р-н 

с. Садки 

«Науково-технічні послуги в галузі інженерії», 
а саме: «Виготовлення топографічного плану в 
масштабі 1:2000 території села Садки» 

Загальна площа  
556 Га 

ТОВ   « ГІЛЬДІЯ ІНЖИНІРИНГ »  
a0975724657@gmail.com 097-57-246-57 сайт: geotop.com.ua 

49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна,  15-А, оф. 9 
ЄДРПОУ 38113992, р/р 26002381614800 в ПАТ «УкрСиббанк»  

МФО 351005 
     

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
З повагою, Директор  
ТОВ «ГІЛЬДІЯ ІНЖИНІРИНГ» 
Олександр Халимендик  

Замовник Місце 
знаходження Мета 

Баштанська міська рада Миколаївська обл. 
м. Баштанка 

Послуги з виготовлення документації з встановлення меж 
населеного пункту м. Баштанка. (ДК 021:2015 код 
71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)  
площа міста  714 Га 

Державне підприємство 
«Національна енергетична 
компанія «УКРЕНЕРГО» 

Запорізька обл. 
Вільнянський р-н 

с. Значкове 

Розробка технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), подачі на внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру та отримання витягу з 
Державного земельного кадастру згідно розробленої 
документації землеустрою під ПС 750 кВ «Запорізька» на 
території с. Значкове, Павлівської с/р, Вільнянського 
району, Запорізької області - 31 Га 

Регіональне відділення 
Фонду державного майна 

України по Сумської 
області 

Сумська обл. 
м. Конотоп, 

вул. Сумська, 1 

Проектно-вишукувальні роботи з розроблення проекту 
землеустрою щодо відновлення земельної ділянки під 
об’єктом державної власності-об’єкт незавершеного 
будівництва-склад готової продукції та заглиблений склад 
інвентарю і обладнання загальною площею 4 374 кв. м. 

ТОВ «Дубов'язівський 
елеватор» 

Сумська обл. 
Конотопський р-н 

Підготовка та збір інформації щодо отримання дозволу на 
розроблення технічної документації, щодо поділу на 
земельну ділянку 

ВАТ «Державна Акціонерна 
Компанія «Автомобільні 
дороги України" Філія 

«Конотопський райавтодор» 

Сумська обл. 
м. Конотоп 

Роботи з підготовки технічної документації із землеустрою, 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на земельну ділянку 

Приватне підприємство 
«ТЕХНОКОН» 

Запорізька обл. 
м. Запоріжжя 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній 
основі чи на договірних засадах (отримання інформації 
щодо об'єктів нерухомого майна, що перебувають у 
власності фізичних та юридичних осіб) 

ТОВ «Батьківщина» Чернігівська обл. 
Срібнянський р-н 

Послуги з підготовки проекту землеустрою на земельну 
ділянку 

ПП «Агропромислова фірма 
«Україна»   

Сумська обл. 
Буринський р-н 

Виконати топографо-геодезичну зйомку (встановити межі 
земельної ділянки і закріпити  їх на місцевості у кількості  
15 шт. 


