
Перелік 

земельних ділянок, наданих під будівництво багатоквартирних житлових будинків 

 
№ Рішення Землекористувач Адреса земельної 

ділянки 

Площа Цільове призначення 

1 2 сесія від 

15.12.2010 № 29 

Державна податкова адміністрація 

Хмельницької області 

 

вул. Озерна, 6/1Б 1500 під будівництво 10-ти поверхового 40-ка квартирного 

житлового будинку 

 

2 4 сесія від 

09.02.2011р. № 28 

Комунальне підприємство 

„Хмельницькбудзамовник” 

вул. Мирного, 16/1 26434 

 

для   будівництва  дев’яти та десяти поверхових житлових 

будинків 

3 5 сесія від 

30.03.2011 № 81 

Управління капітального будівництва 

департаменту архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів 

 

вул. Озерна, 6/2А 

 

 

 

 

 

 

 

4700 під будівництво 10-ти поверхового 120 квартирного 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення 

 

4 5 сесія від 

30.03.2011 № 81 

Управління капітального будівництва 

департаменту архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів 

вул. Озерна, 6/2Б 5600 під будівництво 10-ти поверхового 105 квартирного 

житлового будинку з вбудовано-прибудованим дитячим 

садком 

5 5 сесія від 

30.03.2011 № 81 

Управління капітального будівництва 

департаменту архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів 

вул. Озерна 6/1Д 7100 під будівництво 7-10-ти поверхового 180 квартирного 

житлового будинку 

6 7 сесія від 

15.06.2011 № 32 

Управління Служби безпеки України у 

Хмельницькій області 

вул. Раскової ,2б 2200 

 

під будівництво 10-ти поверхового 45-ти квартирного 

житлового будинку з вбудованими офісами 

7 9 сесія від 

10.08.2011 № 35 

Комунальне підприємство 

«Хмельницькбудзамовник» 

 

вул. Лісогринівецька, 

4/1 

5700 під завершення будівництва 10-ти поверхового 172-х 

квартирного житлового будинку з почерговим введенням в 

експлуатацію: перша черга -90 квартирний житловий 

будинок; друга черга – 82 квартирний житловий будинок 

8 10 сесія від 

28.09.2011 № 18 

Комунальне підприємство 

„Хмельницькбудзамовник” 

вул. 

Старокостянтинівське 

шоссе 2/1п 

22358 під будівництво дев’яти - та десятиповерхових  житлових 

будинків 

9 10 сесія від 

28.09.2011 № 18 

Управління служби безпеки України у 

Хмельницькій області 

вул. Озерна, 6/1А 3757 під будівництво 10-ти поверхового 80-ти квартирного 

житлового будинку 

10 15 сесія від 

29.02.2012 № 35 

Управління Хмельницької Єпархії Української 

Православної Церкви 

вул. Н.Берегова, 2/2Б 1730 під будівництво 6-ти квартирного 3-х поверхового 

житлового будинку для священнослужителів 

11 17 сесія від 

27.06.2012 № 35 

Управління Міністерства Внутрішніх Справ 

України в Хмельницькій області 

вул. Зарічанська, 9 9218 під будівництво 200-квартирного житлового будинку з 

вбудованими магазинами, офісними приміщеннями та 

вбудовано-прибудованим паркінгом 

 

12 17 сесія від 

27.06.2012 № 76 

Комунальне підприємство по зеленому 

будівництву і благоустрою міста виконавчого 

комітету Хмельницької міської ради 

 

вул. Молодіжна, 2/1 Д 7000 для будівництва 150-ти квартирного житлового будинку 



13 32 сесія від 

25.12.2013 № 59 

Хмельницька обласна рада вул. Інститутській, 6а 11360 під будівництво багатоквартирних житлових будинків та 

гуртожитку на 320 місць з фізкультурним комплексом (І-

черга – 45-квартирний житловий будинок з вбудовано-

прибудованими торгівельними та офісними приміщеннями; 

ІІ – черга – 45-квартирний житловий будинок з вбудовано-

прибудованими торгівельними та офісними приміщеннями; 

ІІІ – черга – 45-квартирний житловий будинок з вбудовано-

прибудованими торгівельними та офісними приміщеннями; 

ІV - гуртожиток на 320 місць та фізкультурний комплекс) 

14 37 сесія від 

30.04.2014 № 56 

Міське комунальне підприємство 

«Хмельницьктеплокомуненерго» 

вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 5/7 

33300 під будівництво багатоквартирних житлових будинків для 

працівників підприємства 

15 37 сесія від 

30.04.2014 № 56 

Комунальне підприємство «Південно-Західні 

тепломережі» 

вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 5/8 

18700 під будівництво багатоквартирних житлових будинків для 

працівників підприємства 

16 37 сесія від 

30.04.2014 № 65 

Міське комунальне підприємство 

«Хмельницькводоканал» 

вул. Зарічанська, 3/2-

В 

5450 під будівництво 160-квартирного житлового будинку з 

вбудовано-прибудованим магазином 

17 39 сесія від 

25.06.2014 № 61 

Хмельницьке комунальне підприємство 

“Електротранс” 

вул .Кам’янецька, 94/2 

 

3254 для обслуговування тягової підстанції №1 та реконструкцію 

незавершеної будівлі майстерні по ремонту силових 

трансформаторів під 5-ти поверховий 55-ти квартирний 

житловий будинок з вбудованими приміщеннями 

громадського та побутового призначення 

18 42 сесія від 

17.09.2014 № 79 

Управління Служби Безпеки України у 

Хмельницькій області 

вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 2/1Є 

5600 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

19 42 сесія від 

17.09.2014 № 79 

Апеляційний суд Хмельницької області вул. Нижня берегова, 

2/2-В 

21001 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  

20 42 сесія від 

17.09.2014 № 99 

Служба зовнішньої розвідки України вул. Мирного, 20/2 

 

8000 для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

21 42 сесія від 

17.09.2014 № 99 

Комунальне підприємство  

«Хмельницькбудзамовник» 

вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 2/1Н 

21200 під будівництво малоповерхової житлової забудови  

22 44 сесія від 

12.11.2014 № 43 

Комунальне підприємство по будівництву, 

ремонту та експлуатації доріг виконавчого 

комітету Хмельницької міської ради 

вул. Кармелюка, 3-Д 16109 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

23 44 сесія від 

12.11.2014 № 43 

Управління охорони здоров’я Хмельницької 

міської ради 

вул. Інститутська, 6/4 

 

5400 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

24 44 сесія від 

12.11.2014 № 45 

Хмельницьке комунальне підприємство 

«Електротранс» 

вул. Кармелюка, 3-Г 

 

9000 під будівництво 160 квартирного житлового будинку для 

працівників підприємства 

25 44 сесія від 

12.11.2014 № 45 

Хмельницьке комунальне підприємство 

«Електротранс» 

вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 7/2-Б 

13460 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

26 44 сесія від 

12.11.2014 № 45 

Хмельницька міська організація Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України 

 

вул. Кармелюка, 3А 

 

9524 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 



27 44 сесія від 

12.11.2014 № 45 

Міська спілка ветеранів Афганістану вул. Трудова, 7/8 

 

8509 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

28 44 сесія від 

12.11.2014 № 45 

Громадська організація «Хмельницьке обласне 

об’єднання миротворців України» 

вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 20/4 

9000 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

29 46 сесія від 

24.12.2014 № 57 

Хмельницьке міське комунальне підприємство 

«Муніципальна дружина» 

вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 20/5 

2800 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

30 46 сесія від 

24.12.2014 № 58 

Управління освіти Хмельницької міської ради вул. Кармелюка, 4/2 

 

6398 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

31 48 сесія від 

04.03.2015 № 62 

Військова частина 3053 Національної гвардії 

України 

вул. Трудова, 7/9 8509 для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

32 48 сесія від 

04.03.2015 № 65 

Управління освіти Хмельницької міської ради вул. Озерна, 6/1 

 

7558 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

33 48 сесія від 

04.03.2015 № 65 

Хмельницьке комунальне підприємство 

«Електротранс» 

вул.Львівське 

шосе,20/1-Б 

6868 для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови  

33 49 сесія від 

08.04.2015 № 43 

Управління культури і туризму Хмельницької 

міської ради 

вул. Лісогринівецька, 

16/1-А 

5787 для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

34 49 сесія від 

08.04.2015 № 43 

Управління культури і туризму Хмельницької 

міської ради 

вул. Залізняка, 32-А 

 

2446 для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

35 50 сесія від 

27.05.2015 № 37 

Комунальне підприємство по організації 

роботи міського пасажирського транспорту 

вул. Інститутська, 13-

Б 

1300 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

36 50 сесія від 

27.05.2015 № 37 

Прокуратура Хмельницької області вул. Трудова, 5/2-Б 5330 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями  

37 50 сесія від 

27.05.2015 № 37 
Прокуратура Хмельницької області вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 20/7 

5000 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  

 

38 50 сесія від 

27.05.2015 № 37 
Управління служби безпеки України у 

Хмельницькій області 

вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 20/6 

5000 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  

39 50 сесія від 

27.05.2015 № 37 
Департамент екології та природних ресурсів 

Хмельницької обласної державної адміністрації 

вул. 

Старокостянтинівське 

шосе, 20/8 

3000 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  

40 50 сесія від 

27.05.2015 № 38 

1 Державний пожежно-рятувальний загін 

головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області 

вул. Кармелюка, 3-В 10000 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  

41 50 сесія від 

27.05.2015 № 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Хмельницької міської ради 

вул. Північна, 117 8316 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

42 51 сесія від 

15.07.2015 № 50 

Хмельницьке комунальне підприємство 

«Спецкомунтранс» 

вул. Трудовій, 6-Д 20000 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

43 51 сесія від 

15.07.2015 № 50 

Управління праці та соціального захисту 

населення Хмельницької міської ради 

 

вул. Купріна, 59-А 7177 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 



 

 

 

 

 

 

44 51 сесія від 

15.07.2015 № 50 

Хмельницьке комунальне підприємство 

«Електротранс» 

вул. Львівське шосе, 

20/1-Б 

1166 для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

45 51 сесія від 

15.07.2015 № 52 

Міське комунальне підприємство 

«Хмельницькводоканал» 

вул. Трудовій, 6/1 7300 під будівництво житлового будинку для працівників 

підприємства 

46 53 сесія від 

23.09.2015 № 28 

Управління житлово-комунального 

господарства Хмельницької міської ради 

вул. Зарічанська, 3/3-

А 

4257 для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

47 53 сесія від 

23.09.2015 

№ 28 

Управління житлово-комунального 

господарства Хмельницької міської ради 

вул. Зарічанська, 3/3-Б 3446 для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

48 53 сесія від 

23.09.2015 

№ 28 

Управління житлово-комунального 

господарства Хмельницької міської ради 

вул. Зарічанська, 3/3-

В 

4800 для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

49 5 сесія від 

16.03.2016 №61 

Хмельницьке комунальне підприємство 

«Електротранс» 

вул.Нижня 

Берегова,2/3-А 

8000 для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  

50 5 сесія від 

16.03.2016 №64 

Комунальне підприємство «Хмельницьк-

будзамовник» 

вул.Проскурівського 

підпілля,111 

1361 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  

51 6 сесія від 

18.05.2016 №57 

Управління служби безпеки України у 

Хмельницькій області 
вул.Озерна,6/1-Г, 

 

2323 для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку  


