
Перелік 

земельних ділянок, які можуть бути виставлені на земельні торги у формі аукціону 

№ 

з/п 

Адреса та функціональне призначення 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Стартовий 

розмір річної 

орендної 

плати за 

користування 

земельною 

ділянкою, грн. 

Розмір 

гарантійного 

внеску за 

лотом, 

грн. 

Значення 

кроку, 

грн. 

Строк 

користуванн

я земельною 

ділянкою 

Код класифікації видів 

цільового призначення 

земель 
Інші умови 

користування 

земельною 

ділянкою 

1.  прв.Молодіжний,7, 

(6810100000:29:004:0566), 

під будівництво та обслуговування 

індивідуального (садибного) житлового 

будинку, господарських будівель та 

споруд. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови 

0,1 4223,91 211,20 21,00 3 роки 02.01-для будівництва 

і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

2.  вул.Пілотська,6/1-Б, 

(6810100000:06:001:0501), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,03 4910,80 245,54 24,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

3.  вул.Чорновола,129/1, 

(6810100000:24:001:0036), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови 

0,4 56587,92 2829,40 282,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 



4.  вул.Чорновола,176/2-Б, 

(6810100000:24:001:0024), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (консультативний пункт 

ветеринарної медицини). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,06 9264,88 463,24 46,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

5. вул.Верхня Берегова,26/2 

(6810100000:03:005:0430) 

під будівництво багатоповерхової 

забудови. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,1568 11795,46 589,77 58,00 3 роки 02.03-для будівництва 

і обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

6. вул.Вишні,13 

(6810100000:27:001:0221), 

для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна 

ділянка). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,0800 2156,10 107,80 10,00 3 роки 02.01-для будівництва 

і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

7. вул.Госпітальна,2/1 

(6810100000:05:004:0065), 

під будівництво об’єкту виробничого 

призначення. Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

0,4847 37896,06 1894,80 189,00 3 роки 11.02-для розміщення 

та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

8. вул.Довженка,9 

(6810100000:24:003:0048), 

під будівництво багатоповерхової 

автостоянки 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

 

0,5311 45434,72 2271,74 227,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 



9. прв.Жукова,1/1-А 

(6810100000:28:002:0865), 

під будівництво об’єкту торгівлі. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,0016 198,32 9,90 1,00 3 роки 03.07-для будівництва 

та  обслуговування 

будівель торгівлі              

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

10. вул.Зарічанська,15/1, 

(6810100000:03:007:0145), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,0216 5112,00 255,60 25,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

11. вул.Зарічанська,9/2, 

(6810100000:03:008:0020), 

під будівництво готелю. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,0760 9486,78 474,34 47,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

12. вул.Західно-Окружна,17/2, 

(6810100000:37:001:0021),  

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). Категорія земель –землі 

житлової та громадської забудови. 

0,30 25 111,28 1255,56 

 

125,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

13. вул.Західно-Окружна,19/7-А, 

(6810100000:37:001:0035), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

5,50 41852,08 2092,60 209,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 



оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). Категорія земель –землі 

житлової та громадської забудови. 

переважних 

видів 

забудови. 

14. вул. Мирного,14/2-А, 

(6810100000:17:004:0009), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). Категорія земель –землі 

житлової та громадської забудови. 

0,25 42 145,52 2107,28 

 

210,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

15 вул. Мирного,14/3-а, 

(6810100000:17:004:0012), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). Категорія земель –землі 

житлової та громадської забудови. 

0,12 20229,84 1011,49 101,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

16. вул.Молодіжна,26-В 

(6810100000:29:004:0178) 

під будівництво об’єкту виробничого 

призначення. Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого 

призначення 

0,5200 31574,88 1578,74 157,00 3 роки 11.02-для розміщення 

та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

17. прв.Мирного,5/1-Б, 

(6810100000:17:001:0275), 

під будівництво об’єкту торгівлі. 

Категорія земель – землі житлової та 

0,0200 2778,32 138,92 13,00 3 роки 03.07-для будівництва 

та  обслуговування 

будівель торгівлі              

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 



громадської забудови. переважних 

видів 

забудови. 

 

18. прв.Молодіжний,7, 

(6810100000:29:004:0566), 

під будівництво та обслуговування 

індивідуального (садибного) житлового 

будинку, господарських будівель та 

споруд. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови 

0,1 4223,91 211,20 21,00 3 роки 02.01-для будівництва 

і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

19. прс.Миру,99/101-Ж 

(6810100000:16:007:0335), 

під будівництво об’єкту виробничого 

призначення. Категорія земель – землі  

промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

0,09 6258,60 312,93 31,00 3 роки 11.05-для інших 

потреб промисловості 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

20. вул.Народної Волі,10/1-А 

(6810100000:24:003:0030), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,09 12633,92 631,70 63,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів забудови 

21. вул.Народної Волі,15/3 

(6810100000:24:002:0154) 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

0,1500 13365,28 668,26 66,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 



Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

22. вул.Народної Волі,15/2 

(6810100000:24:002:0145) 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,1500 13365,28 668,26 66,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

23. вул.Народної Волі,15 

(6810100000:24:003:0017), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,0800 7128,16 356,40 35,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

24. вул.Кармелюка,8А 
(6810100000:17:0018:0288), 

під будівництво об’єкту підприємства 

торгівлі, обслуговування, громадського 

харчування. 
Категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови. 

0,0225 3290,16 164,50 16,00 3 роки 03.07 - для 

будівництва та  

обслуговування 

будівель торгівлі              

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

25. вул.Озерна,20/4-Б, 

(6810100000:16:007:0084), 

 під будівництво спортивного 

комплексу та комплексу спортивних 

майданчиків для ігрових видів спорту. 

Категорія земель –землі житлової та 

громадської забудови. 

1,22 97693,24 4884,66 488,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 



26 вул.Озерна,20/4-А, 

(6810100000:16:007:0085), 

 під комплекс спортивних майданчиків 

для ігрових видів спорту. Категорія 

земель –землі житлової та громадської 

забудови. 

0,36 28827,52 1441,38 144,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

27. вул.Пілотська,6/1-Б, 

(6810100000:06:001:0501), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,03 4910,80 245,54 24,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

28. вул.Пілотська,79/1 

(6810100000:05:004:0066), 

під будівництво об’єкту виробничого 

призначення. Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

1,9137 344583,44 17229,17 1722,00 3 роки 11.02-для розміщення 

та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

29. вул.Прибузька,65 

(6810100000:04:004:0151) 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). Категорія земель – землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого 

призначення 

2,6000 280665,68 14033,28 1403,00 3 роки 11.02-для розміщення 

та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 



30. прв. Рибалка,12 

(6810100000:03:007:0164), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

 

0,0966 20783,60 1039,18 103,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

31. вул.Свободи,15/1-В 

(6810100000:03:004:0129), 

під виставковий павільйон. Категорія 

земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

0,1000 20539,26 1026,96 102,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

32. вул.Свободи,16/2-Б 

(6810100000:03:008:0021), 

під будівництво багатоповерхового 

житлового будинку. Категорія земель – 

землі житлової та громадської 

забудови. 

 

0,1600 16431,42 821,57 82,00 3 роки 02.03-для будівництва 

і обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

33. вул.Серпнева,29/1, 

(6810100000:16:004:0202), 

для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна 

ділянка). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,0400 2236,89 111,84 11,00 3 роки 02.01-для будівництва 

і обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

34. вул.Тернопільська,17/1-К 

(6810100000:29:001:0032), 

під будівництво об’єкту комунального 

та виробничого призначення. Категорія 

земель – землі промисловості, 

1,0 70308,45 3515,40 351,00 3 роки 11.02-для розміщення 

та експлуатації 

основних, підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 



транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення. 

підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

видів 

забудови. 

35. вул.Трудова,5/4-А 

(6810100000:18:003:0063), 

під будівництво об’єкту комерційного 

призначення (автотехобслуговування, 

оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та 

комерційні послуги, ринкова 

інфраструктура, дослідження та 

розробки). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,1440 21037,36 1051,87 105,00 3 роки 03.15-для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

36. вул.Ювілейна,71/2 

(6810100000:06:001:0186), 

під будівництво магазину з продажу 

продовольчих товарів. Категорія 

земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

0,1200 18441,60 922,08 92,00 3 роки 03.07-для будівництва 

та  обслуговування 

будівель торгівлі              

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних 

видів 

забудови. 

 
За додатковою інформацією звертатися до управління земельних ресурсів та земельної реформи за адресою: 

 м. Хмельницький вул.Подільська,10/1, каб.№103 тел. для довідок: 75-22-37 
 


