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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

01 Тип ділянки Вільна земельна ділянка (green-field)

02 Назва найближчого 
населеного пункту і відстань 
від нього до ділянки

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

03 Відстань від ділянки до 
найближчого житлового 
будинку

0,2 км

04 Відстань від ділянки до межі 
житлової зони

Інформація відсутня у зв’язку з продовженням 
робіт з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

05 Назва найближчого 
районного центру і відстань 
до нього

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

06 Назва найближчого 
обласного центру і відстань 
до нього (км)

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

07 Загальна площа ділянки 2,2 га

08 Форма ділянки Трапеція

09 Рельєф, відмітка над рівнем 
моря, різниця між найвищою 
і найнижчою відмітками 
висот ділянки

278,4 м

10 Сусідні ділянки Наявні 2 сусідні земельні ділянки загальною 
площею 0,7 га та 2,3 га, трикутної та 
трапецевидної форми відповідно
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11 Будівлі і споруди, якщо вони є 
на ділянці, хто їх власник 

Відсутні

12 Чи  є підземні перешкоди на 
ділянці

Газопровід

13 Чи є надземні перешкоди на 
ділянці

Зелені насадження (кущі, чагарники тощо)

ПРАВОВИЙ СТАТУС

01 Власник Територіальна громада міста

02 Форма власності Комунальна власність

03 Наявні правовстановлюючі 
документи власника  

Статут територіальної громади міста

04 Кадастровий номер 6810100000:10:001:0375

05 Користувач Хмельницька міська рада

06 Наявні правовстановлюючі 
документи користувача 

Реєстрація права власності в державному 
реєстрі речових прав
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07 Для яких цілей використовується 
ділянка

Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних 
будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку)

08 Ділянка знаходиться в межах чи 
за межами населеного пункту

В межах населеного пункту

09 Наявність містобудівної 
документації 

Станом на 01.06.2017 року продовжуються 
роботи з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

10 Класифікація виду цільового 
призначення земельної ділянки 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови

11 Наявність правових обмежень 
(обтяжень) земельної ділянки

Відсутні

12 Форма передачі ділянки 
інвестору 

Довгострокова оренда, постійне користування

13 Орієнтовна вартість землі для 
продажу

Необхідне замовлення експертної оцінки

14 Орієнтовна вартість землі для 
оренди

Необхідне замовлення нормативно-грошової 
оцінки
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ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА 
ІНФРАСТРУКТУРА

01 Під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів 

Наявна під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів від сусідньої земельної ділянки, 
кадастровий номер: 6810100000:10:001:0167, 
з частково асфальтованим покриттям, 
ширина —  6,7 м

02 Відстань до автодороги 
державного значення

0,829 км

03 Назва вантажної залізничної 
станції і відстань автодорогою 
від неї до ділянки

2,8 км до станції «Кам’янецький переїзд»

04 Назва аеропорту і відстань 
автодорогою від нього до 
ділянки

12 км до КП «Аеропорт Хмельницький»

05 Назва найближчої річки і 
відстань від неї до ділянки

0,088 км до р. Плоска

06 Наявність маршрутів 
громадського транспорту до 
ділянки (автобуси, потяги)

Відсутній, але планується продовження 
одного з маршрутів

07 Інформація про підведення 
газотранспортної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючого 
газопроводу

1 км

— Діаметр газопроводу 300 мм
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— Тиск газу у газопроводі До 3 кгс/см2

— Резерв потужності у місці 
можливого підключення до 
газопроводу

Достатня для можливого підключення

— Відстань до діючої 
газорозподільної станції 
(ГРС)

5 км

— Резерв потужності 
газорозподільної станції

—

— Орієнтовна вартість 
підведення газової мережі 
до ділянки

Вартість залежить від обсягу замовлених 
робіт

08 Інформація про підведення 
електричної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючої лінії 
електропередач (ЛЕП)

0,9 км

— Напруга лінії електропередач 10 кВ

— Резерв потужності на у місці 
можливого підключення до ЛЕП

200 кВт

— Відстань до діючої 
трансформаторної підстанції

0,9 км

— Напруга на трансформаторній 
підстанції

10/0,4 кВ

— Резерв потужності на 
трансформаторній підстанції

30 кВт
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— Орієнтовна вартість підведення 
електромережі до ділянки

Вартість залежить від замовленої потужності 
та відстані

09 Водопостачання

— Як можна забезпечити 
водопостачання на ділянці

Можливе забезпечення водопостачання з 
сусідньої земельної ділянки ТЦ «Європа» 
(6810100000:10:001:0167). Водопостачання 
ТЦ «Європа» здійснюється від вул. Західно-
Окружна

— Відстань до можливого 
місця підключення до 
діючого водопроводу

0,11 км

— Діаметр діючого 
водопроводу

500 мм

— Резерв потужності діючого 
водопроводу у місці 
можливого підключення

Достатній для підключення  водопроводу

— Орієнтовна вартість 
водозабезпечення  ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

10 Водовідведення (каналізація)

— Як можна забезпечити 
водовідведення 
(каналізацію) на ділянці

Можливе забезпечення водовідведення від 
сусідньої земельної ділянки ТЦ «Європа» 
(КН: 6810100000:10:001:0167). Каналізація 
відводиться з власної КНС ТЦ «Європа» з 
напірного колектора діаметром 140 мм 
до Фальштинського переїзду в колектор 
діаметром 500 мм
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— Відстань до можливого 
місця підключення 
до діючої системи 
водовідведення

0,02 км

— Діаметр діючого 
каналізаційного водоводу 
(колектора) у місці 
можливого підключення до 
системи водовідведення

140 мм

— Резерв потужності діючої 
системи водовідведення 
у місці можливого 
підключення

Достатній для підключення  водовідведення

— Чи з каналізаційного 
водоводу (колектора) 
каналізаційні стоки 
подаються на діючі очисні 
споруди?

Так

— Резерв потужності діючих 
очисних споруд

Достатній для діяльності діючих очисних 
споруд

—  Орієнтовна вартість 
водовідведення від ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

11 Мережі зв’язку

— Чи можна забезпечити 
стаціонарний телефонний 
зв’язок

Можливо

— Чи є на ділянці стабільне 
покриття мобільним 
телефонним зв’язком і яких 
операторів

Стабільне покриття: ПАТ «Київстар»,               
ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл»
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КОНТАКТИ

Установа, організація Виконавчий комітет 
Хмельницької міської ради

  (+38 0382) 76-50-05 
  khmelnytsky.com

Контактна особа Оксана Новодон
Начальник управління економіки 
Хмельницької міської ради

   +38 067 311-11-09
  O_Novodon@khm.gov.ua
  Українська, англійська мови спілкування
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ФОТО ДІЛЯНКИ
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пров. Геологів, 8/1
Хмельницька обл., м. Хмельницький

ЗЕМЕЛЬНА
ДІЛЯНКА №2

GREEN-FIELD
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

01 Тип ділянки Вільна земельна ділянка (green-field)

02 Назва найближчого 
населеного пункту і відстань 
від нього до ділянки

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

03 Відстань від ділянки до 
найближчого житлового 
будинку

0,218 км

04 Відстань від ділянки до межі 
житлової зони

Інформація відсутня у зв’язку з продовженням 
робіт з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

05 Назва найближчого 
районного центру і відстань 
до нього

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

06 Назва найближчого 
обласного центру і відстань 
до нього (км)

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

07 Загальна площа ділянки 0,7 га

08 Форма ділянки Трикутник 

09 Рельєф, відмітка над рівнем 
моря, різниця між найвищою 
і найнижчою відмітками 
висот ділянки

278,4 м

10 Сусідні ділянки Наявні 2 сусідні земельні ділянки загальною 
площею 2,2 га та 2,3 га, трикутної та 
трапецевидної форми відповідно
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11 Будівлі і споруди, якщо вони є 
на ділянці, хто їх власник 

Відсутні

12 Чи  є підземні перешкоди на 
ділянці

Газопровід

13 Чи є надземні перешкоди на 
ділянці

Зелені насадження (кущі, чагарники тощо)

ПРАВОВИЙ СТАТУС

01 Власник Територіальна громада міста

02 Форма власності Комунальна власність

03 Наявні правовстановлюючі 
документи власника  

Статут територіальної громади міста

04 Кадастровий номер 6810100000:10:001:0374

05 Користувач Хмельницька міська рада

06 Наявні правовстановлюючі 
документи користувача 

—
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07 Для яких цілей використовується 
ділянка

Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних 
будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку)

08 Ділянка знаходиться в межах чи 
за межами населеного пункту

В межах населеного пункту

09 Наявність містобудівної 
документації 

Станом на 01.03.2017 року продовжуються 
роботи з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

10 Класифікація виду цільового 
призначення земельної ділянки 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови

11 Наявність правових обмежень 
(обтяжень) земельної ділянки

Відсутні

12 Форма передачі ділянки 
інвестору 

Довгострокова оренда, постійне користування

13 Орієнтовна вартість землі для 
продажу

Необхідне замовлення експертної оцінки

14 Орієнтовна вартість землі для 
оренди

Необхідне замовлення нормативно-грошової 
оцінки
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ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА 
ІНФРАСТРУКТУРА

01 Під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів 

Наявна під’їзна дорога з частково 
асфальтованим покриттям, ширина — 6,7 м, 
для вантажних автомобілів від сусідньої 
земельної ділянки, кадастровий номер: 
6810100000:10:001:0167

02 Відстань до автодороги 
державного значення

0,829 км

03 Назва вантажної залізничної 
станції і відстань автодорогою 
від неї до ділянки

2,8 км до станції «Кам’янецький переїзд»

04 Назва аеропорту і відстань 
автодорогою від нього до 
ділянки

12 км до КП «Аеропорт Хмельницький»

05 Назва найближчої річки і 
відстань від неї до ділянки

0,053 км до р. Плоска

06 Наявність маршрутів 
громадського транспорту до 
ділянки (автобуси, потяги)

Відсутній, але планується продовження 
одного з маршрутів

07 Інформація про підведення 
газотранспортної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючого 
газопроводу

1 км

— Діаметр газопроводу 300 мм
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— Тиск газу у газопроводі До 3 кгс/см2

— Резерв потужності у місці 
можливого підключення до 
газопроводу

Достатня для можливого підключення

— Відстань до діючої 
газорозподільної станції 
(ГРС)

5 км

— Резерв потужності 
газорозподільної станції

—

— Орієнтовна вартість 
підведення газової мережі 
до ділянки

Вартість залежить від обсягу замовлених 
робіт

08 Інформація про підведення 
електричної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючої лінії 
електропередач (ЛЕП)

0,7 км

— Напруга лінії електропередач 10 кВ

— Резерв потужності на у місці 
можливого підключення до ЛЕП

200 кВт

— Відстань до діючої 
трансформаторної підстанції

0,7 км

— Напруга на трансформаторній 
підстанції

10/0,4 кВ

— Резерв потужності на 
трансформаторній підстанції

30 кВт
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— Орієнтовна вартість підведення 
електромережі до ділянки

Вартість залежить від замовленої потужності 
та відстані

09 Водопостачання

— Як можна забезпечити 
водопостачання на ділянці

Можливе забезпечення водопостачання з 
сусідньої земельної ділянки ТЦ «Європа» 
(6810100000:10:001:0167). Водопостачання 
ТЦ «Європа» здійснюється від вул. Західно-
Окружна

— Відстань до можливого 
місця підключення до 
діючого водопроводу

0,11 км

— Діаметр діючого 
водопроводу

500 мм

— Резерв потужності діючого 
водопроводу у місці 
можливого підключення

Достатній для підключення  водопроводу

— Орієнтовна вартість 
водозабезпечення  ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

10 Водовідведення (каналізація)

— Як можна забезпечити 
водовідведення 
(каналізацію) на ділянці

Можливе забезпечення водовідведення від 
сусідньої земельної ділянки ТЦ «Європа» 
(КН: 6810100000:10:001:0167). Каналізація 
відводиться з власної КНС ТЦ «Європа» з 
напірного колектора діаметром 140 мм 
до Фальштинського переїзду в колектор 
діаметром 500 мм
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— Відстань до можливого 
місця підключення 
до діючої системи 
водовідведення

0,02 км

— Діаметр діючого 
каналізаційного водоводу 
(колектора) у місці 
можливого підключення до 
системи водовідведення

140 мм

— Резерв потужності діючої 
системи водовідведення 
у місці можливого 
підключення

Достатній для підключення  водовідведення

— Чи з каналізаційного 
водоводу (колектора) 
каналізаційні стоки 
подаються на діючі очисні 
споруди?

Так

— Резерв потужності діючих 
очисних споруд

Достатній для діяльності діючих очисних 
споруд

—  Орієнтовна вартість 
водовідведення від ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

11 Мережі зв’язку

— Чи можна забезпечити 
стаціонарний телефонний 
зв’язок

Можливо

— Чи є на ділянці стабільне 
покриття мобільним 
телефонним зв’язком і яких 
операторів

Стабільне покриття: ПАТ «Київстар»,               
ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл»
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КОНТАКТИ

Установа, організація Виконавчий комітет Хмельницької 
міської ради

  (+38 0382) 76-50-05
  khmelnytsky.com

Контактна особа Оксана Новодон
Начальник управління економіки 
Хмельницької міської ради

   +38 067 311-11-09
  O_Novodon@khm.gov.ua
  Українська, англійська мови спілкування
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ФОТО ДІЛЯНКИ



ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА №3 вул. Вінницьке шосе, 12 23

вул. Вінницьке шосе, 12
Хмельницька обл, м. Хмельницький

ЗЕМЕЛЬНА
ДІЛЯНКА №3

BROWN-FIELD
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

01 Тип ділянки Земельна ділянка із спорудами (brown-field)

02 Назва найближчого 
населеного пункту і відстань 
від нього до ділянки

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

03 Відстань від ділянки до 
найближчого житлового 
будинку

0,058 км

04 Відстань від ділянки до межі 
житлової зони

Інформація відсутня у зв’язку з продовженням 
робіт з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

05 Назва найближчого 
районного центру і відстань 
до нього

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

06 Назва найближчого 
обласного центру і відстань 
до нього (км)

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

07 Загальна площа ділянки 5,3 га

08 Форма ділянки Багатокутник

09 Рельєф, відмітка над рівнем 
моря, різниця між найвищою 
і найнижчою відмітками 
висот ділянки

333,5 м

10 Сусідні ділянки Житлові будинки
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11 Будівлі і споруди, якщо вони є 
на ділянці, хто їх власник 

Наявні, ТОВ «Ринок «Поділля-Авто»

12 Чи  є підземні перешкоди на 
ділянці

Інформація відсутня

13 Чи є надземні перешкоди на 
ділянці

Об’єкти під охороною

ПРАВОВИЙ СТАТУС

01 Власник Територіальна громада міста

02 Форма власності Комунальна власність

03 Наявні правовстановлюючі 
документи власника  

Статут територіальної громади міста

04 Кадастровий номер Відсутній

05 Користувач ТОВ «Ринок «Поділля-Авто»

06 Наявні правовстановлюючі 
документи користувача 

Реєстрація права власності в державному 
реєстрі речових прав

07 Для яких цілей використовується 
ділянка

Для обслуговування адміністративного 
приміщення ТОВ «Ринок «Поділля-Авто»  на 
вул. Вінницьке шосе, 12
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08 Ділянка знаходиться в межах чи 
за межами населеного пункту

В межах населеного пункту

09 Наявність містобудівної 
документації 

Станом на 01.03.2017 року продовжуються 
роботи з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

10 Класифікація виду цільового 
призначення земельної ділянки 

11 Землі промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення

11 Наявність правових обмежень 
(обтяжень) земельної ділянки

Відсутні

12 Форма передачі ділянки 
інвестору 

Довгострокова оренда, постійне користування

13 Орієнтовна вартість землі для 
продажу

Необхідне замовлення експертної оцінки

14 Орієнтовна вартість землі для 
оренди

Необхідне замовлення нормативно-грошової 
оцінки
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ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА 
ІНФРАСТРУКТУРА

01 Під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів 

Наявна під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів з асфальтованим покриттям, 
ширина — 5,2 м

02 Відстань до автодороги 
державного значення

12 км

03 Назва вантажної залізничної 
станції і відстань автодорогою 
від неї до ділянки

7,07 км до станції «Кам’янецький переїзд»

04 Назва аеропорту і відстань 
автодорогою від нього до 
ділянки

24,1 км до КП «Аеропорт Хмельницький»

05 Назва найближчої річки і 
відстань від неї до ділянки

0,867 км до р. Південний Буг

06 Наявність маршрутів 
громадського транспорту до 
ділянки (автобуси, потяги)

Автобус: 7, 9, 1
Маршрутка: 28, 34, 40, 43, 44A, 46, 46A

07 Інформація про підведення 
газотранспортної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючого 
газопроводу

0,5 км

— Діаметр газопроводу 280 мм
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— Тиск газу у газопроводі До 3 кгс/см2

— Резерв потужності у місці 
можливого підключення до 
газопроводу

Достатня для можливого підключення

— Відстань до діючої 
газорозподільної станції 
(ГРС)

15 км

— Резерв потужності 
газорозподільної станції

—

— Орієнтовна вартість 
підведення газової мережі 
до ділянки

Вартість залежить від обсягу замовлених 
робіт

08 Інформація про підведення 
електричної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючої лінії 
електропередач (ЛЕП)

0,1 км

— Напруга лінії електропередач 10 кВ

— Резерв потужності на у місці 
можливого підключення до ЛЕП

100 кВт

— Відстань до діючої 
трансформаторної підстанції

0,3 км

— Напруга на трансформаторній 
підстанції

10/0,4 кВ

— Резерв потужності на 
трансформаторній підстанції

80 кВт
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— Орієнтовна вартість підведення 
електромережі до ділянки

Вартість залежить від замовленої потужності 
та відстані

09 Водопостачання

— Як можна забезпечити 
водопостачання на ділянці

Водопостачання на ділянці можна 
забезпечити від вул. Вінницьке шосе, 92

— Відстань до можливого 
місця підключення до 
діючого водопроводу

0,445 км

— Діаметр діючого 
водопроводу

100 мм

— Резерв потужності діючого 
водопроводу у місці 
можливого підключення

Достатній для підключення  водопроводу

— Орієнтовна вартість 
водозабезпечення  ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

10 Водовідведення (каналізація)

— Як можна забезпечити 
водовідведення 
(каналізацію) на ділянці

В наявності самопливний каналізаційний 
колектор

— Відстань до можливого 
місця підключення 
до діючої системи 
водовідведення

0,05 км

— Діаметр діючого 
каналізаційного водоводу 
(колектора) у місці 
можливого підключення до 
системи водовідведення

250 мм
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— Резерв потужності діючої 
системи водовідведення 
у місці можливого 
підключення

Достатній для підключення  водовідведення

— Чи з каналізаційного 
водоводу (колектора) 
каналізаційні стоки 
подаються на діючі очисні 
споруди?

Так

— Резерв потужності діючих 
очисних споруд

Достатній для діяльності діючих очисних 
споруд

—  Орієнтовна вартість 
водовідведення від ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

11 Мережі зв’язку

— Чи можна забезпечити 
стаціонарний телефонний 
зв’язок

Можливо

— Чи є на ділянці стабільне 
покриття мобільним 
телефонним зв’язком і яких 
операторів

Стабільне покриття: ПАТ «Київстар»,               
ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл»
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КОНТАКТИ

Установа, організація Виконавчий комітет Хмельницької 
міської ради

  (+38 0382) 76-50-05
  khmelnytsky.com

Контактна особа Оксана Новодон
Начальник управління економіки 
Хмельницької міської ради

   +38 067 311-11-09
  O_Novodon@khm.gov.ua
  Українська, англійська мови спілкування
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ФОТО ДІЛЯНКИ



33

пров. Геологів, 3A
Хмельницька обл., м. Хмельницький

ЗЕМЕЛЬНА
ДІЛЯНКА №4

GREEN-FIELD
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

01 Тип ділянки Вільна земельна ділянка (green-field)

02 Назва найближчого 
населеного пункту і відстань 
від нього до ділянки

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

03 Відстань від ділянки до 
найближчого житлового 
будинку

0,454 км

04 Відстань від ділянки до межі 
житлової зони

Інформація відсутня у зв’язку з продовженням 
робіт з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

05 Назва найближчого 
районного центру і відстань 
до нього

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

06 Назва найближчого 
обласного центру і відстань 
до нього (км)

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

07 Загальна площа ділянки 1,7 га

08 Форма ділянки Прямокутник 

09 Рельєф, відмітка над рівнем 
моря, різниця між найвищою 
і найнижчою відмітками 
висот ділянки

278,4 м

10 Сусідні ділянки Наявні сусідня земельна ділянка загальною 
площею 2,3 га трапецевидної форми
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11 Будівлі і споруди, якщо вони є 
на ділянці, хто їх власник 

Відсутні

12 Чи  є підземні перешкоди на 
ділянці

Проходять газові мережі

13 Чи є надземні перешкоди на 
ділянці

Зелені насадження (кущі, чагарники тощо)

14 Екологічні вимоги і 
обмеження

Ділянка знаходиться в зоні зелених 
насаджень (перед  продажем  права оренди 
отримати акт обстеження зелених насаджень, 
що підлягають знесенню чи пересадженню)

15 Додаткова інформація Використовувати зазначену земельну ділянку 
у відповідності до Генерального плану міста 
та  Схеми комплексного озеленення території 
міста

ПРАВОВИЙ СТАТУС

01 Власник Територіальна громада міста

02 Форма власності Комунальна власність

03 Наявні правовстановлюючі 
документи власника  

Статут територіальної громади міста

04 Кадастровий номер 6810100000:10:001:0738
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05 Користувач Хмельницька міська рада

06 Наявні правовстановлюючі 
документи користувача 

Реєстрація права власності в державному 
реєстрі речових прав

07 Для яких цілей використовується 
ділянка

Під будівництво об'єкту комерційного 
призначення (автотехобслуговування,оптова 
торгівля та складське господарство, роздрібна 
торгівля та комерційні послуги, ринкова 
інфраструктура, дослідження та розробки)

08 Ділянка знаходиться в межах чи 
за межами населеного пункту

В межах населеного пункту

09 Наявність містобудівної 
документації 

Станом на 01.03.2017 року продовжуються 
роботи з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

10 Класифікація виду цільового 
призначення земельної ділянки 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови

11 Наявність правових обмежень 
(обтяжень) земельної ділянки

Відсутні

12 Форма передачі ділянки 
інвестору 

Довгострокова оренда, постійне користування

13 Орієнтовна вартість землі для 
продажу

Необхідне замовлення експертної оцінки

14 Орієнтовна вартість землі для 
оренди

18,42 грн/м2
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ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА 
ІНФРАСТРУКТУРА

01 Під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів 

Присутня під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів від сусідньої земельної ділянки, 
кадастровий номер: 6810100000:10:001:0167, з 
асфальтованим покриттям, ширина — 5,8 м

02 Відстань до автодороги 
державного значення

0,829 км

03 Назва вантажної залізничної 
станції і відстань автодорогою 
від неї до ділянки

2,79 км до станції «Кам’янецький переїзд»

04 Назва аеропорту і відстань 
автодорогою від нього до 
ділянки

12 км до КП «Аеропорт Хмельницький»

05 Назва найближчої річки і 
відстань від неї до ділянки

0,363 км до р. Плоска

06 Наявність маршрутів 
громадського транспорту до 
ділянки (автобуси, потяги)

Відсутні

07 Інформація про підведення 
газотранспортної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючого 
газопроводу

1 км

— Діаметр газопроводу 300 мм
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— Тиск газу у газопроводі До 3 кгс/см2

— Резерв потужності у місці 
можливого підключення до 
газопроводу

Достатня для можливого підключення

— Відстань до діючої 
газорозподільної станції 
(ГРС)

5 км

— Резерв потужності 
газорозподільної станції

—

— Орієнтовна вартість 
підведення газової мережі 
до ділянки

Вартість залежить від обсягу замовлених 
робіт

08 Інформація про підведення 
електричної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючої лінії 
електропередач (ЛЕП)

0,8 км

— Напруга лінії електропередач 10 кВ

— Резерв потужності на у місці 
можливого підключення до ЛЕП

200 кВт

— Відстань до діючої 
трансформаторної підстанції

0,8 км

— Напруга на трансформаторній 
підстанції

10/0,4 кВ

— Резерв потужності на 
трансформаторній підстанції

30 кВт
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— Орієнтовна вартість підведення 
електромережі до ділянки

Вартість залежить від замовленої потужності 
та відстані

09 Водопостачання

— Як можна забезпечити 
водопостачання на ділянці

Можливе забезпечення водопостачання з 
сусідньої земельної ділянки ТЦ «Європа» 
(6810100000:10:001:0167). Водопостачання 
ТЦ «Європа» здійснюється від вул. Західно-
Окружна

— Відстань до можливого 
місця підключення до 
діючого водопроводу

0,02 км

— Діаметр діючого 
водопроводу

500 мм

— Резерв потужності діючого 
водопроводу у місці 
можливого підключення

Достатній для підключення  водопроводу

— Орієнтовна вартість 
водозабезпечення  ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

10 Водовідведення (каналізація)

— Як можна забезпечити 
водовідведення 
(каналізацію) на ділянці

Водовідведення можна забезпечити з 
власної КНС ТЦ «Європа» (пров. Геологів, 
7/1) з напірного колектора діаметром 140 
мм до Фальштинського переїзду в колектор 
діаметром 500 мм

— Відстань до можливого 
місця підключення 
до діючої системи 
водовідведення

0,02 км
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— Діаметр діючого 
каналізаційного водоводу 
(колектора) у місці 
можливого підключення до 
системи водовідведення

140 мм

— Резерв потужності діючої 
системи водовідведення 
у місці можливого 
підключення

Достатній для підключення  водовідведення

— Чи з каналізаційного 
водоводу (колектора) 
каналізаційні стоки 
подаються на діючі очисні 
споруди?

Так

— Резерв потужності діючих 
очисних споруд

Достатній для діяльності діючих очисних 
споруд

—  Орієнтовна вартість 
водовідведення від ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

11 Мережі зв’язку

— Чи можна забезпечити 
стаціонарний телефонний 
зв’язок

Можливо

— Чи є на ділянці стабільне 
покриття мобільним 
телефонним зв’язком і яких 
операторів

Стабільне покриття: ПАТ «Київстар»,               
ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл»
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КОНТАКТИ

Установа, організація Виконавчий комітет Хмельницької 
міської ради

  (+38 0382) 76-50-05
  khmelnytsky.com

Контактна особа Оксана Новодон
Начальник управління економіки 
Хмельницької міської ради

   +38 067 311-11-09
  O_Novodon@khm.gov.ua
  Українська, англійська мови спілкування
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ФОТО ДІЛЯНКИ
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вул. Західно-Окружна, 19/7А
Хмельницька обл., м. Хмельницький

ЗЕМЕЛЬНА
ДІЛЯНКА №5

GREEN-FIELD
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

01 Тип ділянки Вільна земельна ділянка (green-field)

02 Назва найближчого 
населеного пункту і відстань 
від нього до ділянки

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

03 Відстань від ділянки до 
найближчого житлового 
будинку

0,168 км

04 Відстань від ділянки до межі 
житлової зони

Інформація відсутня у зв’язку з продовженням 
робіт з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

05 Назва найближчого 
районного центру і відстань 
до нього

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

06 Назва найближчого 
обласного центру і відстань 
до нього (км)

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

07 Загальна площа ділянки 5,5 га

08 Форма ділянки Трапеція 

09 Рельєф, відмітка над рівнем 
моря, різниця між найвищою 
і найнижчою відмітками 
висот ділянки

328,9 м

10 Сусідні ділянки Земельна ділянка, загальною площею 5,1 га, 
для розміщення та постійної діяльності 
органів МНС
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11 Будівлі і споруди, якщо вони є 
на ділянці, хто їх власник 

Відсутні

12 Чи  є підземні перешкоди на 
ділянці

Інженерні мережі відсутні

13 Чи є надземні перешкоди на 
ділянці

Відсутні

14 Екологічні вимоги і 
обмеження

1. Дотримуватись вимог Водного та 
Земельного кодексу щодо обмеження 
господарської діяльності у прибережних 
смугах  (ділянка з трьох  сторін обмежена 
водоймами: річками П.Буг, Плоска, струмком)
2. Перед  продажем  права оренди отримати 
акт обстеження зелених насаджень, що 
підлягають знесенню чи пересадженню

15 Затоплення ділянки під час 
повеней 

Можливе підтоплення  під час проливних 
дощів та повеней

ПРАВОВИЙ СТАТУС

01 Власник Територіальна громада міста

02 Форма власності Комунальна власність
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03 Наявні правовстановлюючі 
документи власника  

Статут територіальної громади міста

04 Кадастровий номер 681010000:37:001:0035

05 Користувач Хмельницька міська рада

06 Наявні правовстановлюючі 
документи користувача 

Реєстрація права власності в державному 
реєстрі речових прав

07 Для яких цілей використовується 
ділянка

Під будівництво об’єкту комерційного 
призначення (автотехобслуговування, оптова 
торгівля та складське господарство, роздрібна 
торгівля та комерційні послуги, ринкова 
інфраструктура, дослідження та розробки)

08 Ділянка знаходиться в межах чи 
за межами населеного пункту

В межах населеного пункту

09 Наявність містобудівної 
документації 

Станом на 01.03.2017 року продовжуються 
роботи з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

10 Класифікація виду цільового 
призначення земельної ділянки 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови

11 Наявність правових обмежень 
(обтяжень) земельної ділянки

Відсутні

12 Форма передачі ділянки 
інвестору 

Довгострокова оренда, постійне користування

13 Орієнтовна вартість землі для 
продажу

Необхідне замовлення експертної оцінки

14 Орієнтовна вартість землі для 
оренди

10,39 грн/м2
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ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА 
ІНФРАСТРУКТУРА

01 Під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів 

Відсутня

02 Відстань до автодороги 
державного значення

0,324 км

03 Назва вантажної залізничної 
станції і відстань автодорогою 
від неї до ділянки

2,79 км до станції «Гречани»

04 Назва аеропорту і відстань 
автодорогою від нього до 
ділянки

11,5 км до КП «Аеропорт Хмельницький»

05 Назва найближчої річки і 
відстань від неї до ділянки

0,036 км до р. Плоска

06 Наявність маршрутів 
громадського транспорту до 
ділянки (автобуси, потяги)

Маршрутка: 2, 26, 28, 37, 38, 39, 46, 46A, 50
Автобус: 5A, 6
Тролейбус:8, 8A, 13, 16, 16A, 62

07 Інформація про підведення 
газотранспортної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючого 
газопроводу

0,2 км

— Діаметр газопроводу 280 мм
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— Тиск газу у газопроводі До 3 кгс/см2

— Резерв потужності у місці 
можливого підключення до 
газопроводу

Достатня для можливого підключення

— Відстань до діючої 
газорозподільної станції 
(ГРС)

7 км

— Резерв потужності 
газорозподільної станції

—

— Орієнтовна вартість 
підведення газової мережі 
до ділянки

Вартість залежить від обсягу замовлених 
робіт

08 Інформація про підведення 
електричної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючої лінії 
електропередач (ЛЕП)

0,15 км

— Напруга лінії електропередач 10 кВ

— Резерв потужності на у місці 
можливого підключення до ЛЕП

100 кВт

— Відстань до діючої 
трансформаторної підстанції

0,9 км

— Напруга на трансформаторній 
підстанції

10/0,4 кВ

— Резерв потужності на 
трансформаторній підстанції

40 кВт
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— Орієнтовна вартість підведення 
електромережі до ділянки

Вартість залежить від замовленої потужності 
та відстані

09 Водопостачання

— Як можна забезпечити 
водопостачання на ділянці

Водопостачання можна забезпечити від          
вул. Західно-Окружна

— Відстань до можливого 
місця підключення до 
діючого водопроводу

280 м

— Діаметр діючого 
водопроводу

500 мм

— Резерв потужності діючого 
водопроводу у місці 
можливого підключення

Достатній для підключення  водопроводу

— Орієнтовна вартість 
водозабезпечення  ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

10 Водовідведення (каналізація)

— Як можна забезпечити 
водовідведення 
(каналізацію) на ділянці

Водовідведення відсутнє

— Відстань до можливого 
місця підключення 
до діючої системи 
водовідведення

—

— Діаметр діючого 
каналізаційного водоводу 
(колектора) у місці 
можливого підключення до 
системи водовідведення

—
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— Резерв потужності діючої 
системи водовідведення 
у місці можливого 
підключення

—

— Чи з каналізаційного 
водоводу (колектора) 
каналізаційні стоки 
подаються на діючі очисні 
споруди?

—

— Резерв потужності діючих 
очисних споруд

—

—  Орієнтовна вартість 
водовідведення від ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

11 Мережі зв’язку

— Чи можна забезпечити 
стаціонарний телефонний 
зв’язок

Можливо

— Чи є на ділянці стабільне 
покриття мобільним 
телефонним зв’язком і яких 
операторів

Стабільне покриття: ПАТ «Київстар»,               
ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл»
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КОНТАКТИ

Установа, організація Виконавчий комітет Хмельницької 
міської ради

  (+38 0382) 76-50-05
  khmelnytsky.com

Контактна особа Оксана Новодон
Начальник управління економіки 
Хмельницької міської ради

   +38 067 311-11-09
  O_Novodon@khm.gov.ua
  Українська, англійська мови спілкування
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ФОТО ДІЛЯНКИ
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вул. Карбишева, 36А
Хмельницька обл., м. Хмельницький

ЗЕМЕЛЬНА
ДІЛЯНКА №6

GREEN-FIELD
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

01 Тип ділянки Вільна земельна ділянка (green-field)

02 Назва найближчого 
населеного пункту і відстань 
від нього до ділянки

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

03 Відстань від ділянки до 
найближчого житлового 
будинку

0,252 км

04 Відстань від ділянки до межі 
житлової зони

Інформація відсутня у зв’язку з продовженням 
робіт з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

05 Назва найближчого 
районного центру і відстань 
до нього

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

06 Назва найближчого 
обласного центру і відстань 
до нього (км)

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

07 Загальна площа ділянки 2,9 га

08 Форма ділянки Багатокутник

09 Рельєф, відмітка над рівнем 
моря, різниця між найвищою 
і найнижчою відмітками 
висот ділянки

331,7 м

10 Сусідні ділянки Житлові масиви
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11 Будівлі і споруди, якщо вони є 
на ділянці, хто їх власник 

Відсутні

12 Чи  є підземні перешкоди на 
ділянці

Електричні кабелі

13 Чи є надземні перешкоди на 
ділянці

Струмок

14 Екологічні вимоги і 
обмеження

Водоохоронна зона, зона рекреації. 
Ділянку оптимально використовувати для 
культурно-оздоровчих цілей, риборозведення

15 Забруднення ґрунту, 
поверхневих і ґрунтових вод

На зазначеній ділянці моніторинг 
забруднення ґрунтових вод та ґрунту не 
ведеться

16 Затоплення ділянки під час 
повеней

Ділянка розташовується  в зоні підтоплення 
під час повеней та  значних атмосферних 
опадів

ПРАВОВИЙ СТАТУС

01 Власник Територіальна громада міста

02 Форма власності Комунальна власність

03 Наявні правовстановлюючі 
документи власника  

Статут територіальної громади міста
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04 Кадастровий номер 6810100000:25:003:0393

05 Користувач Хмельницька міська рада

06 Наявні правовстановлюючі 
документи користувача 

Реєстрація права власності в державному 
реєстрі речових прав

07 Для яких цілей використовується 
ділянка

Для влаштування водоймища

08 Ділянка знаходиться в межах чи 
за межами населеного пункту

В межах населеного пункту

09 Наявність містобудівної 
документації 

Станом на 01.03.2017 року продовжуються 
роботи з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

10 Класифікація виду цільового 
призначення земельної ділянки 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами

11 Наявність правових обмежень 
(обтяжень) земельної ділянки

Відсутні

12 Форма передачі ділянки 
інвестору 

Довгострокова оренда, постійне користування

13 Орієнтовна вартість землі для 
продажу

Необхідне замовлення експертної оцінки

14 Орієнтовна вартість землі для 
оренди

Необхідне замовлення нормативно-грошової 
оцінки
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ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА 
ІНФРАСТРУКТУРА

01 Під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів 

Відсутня

02 Відстань до автодороги 
державного значення

13,8 км

03 Назва вантажної залізничної 
станції і відстань автодорогою 
від неї до ділянки

5,8 км до станції «Хмельницький» 

04 Назва аеропорту і відстань 
автодорогою від нього до 
ділянки

10,6 км до КП «Аеропорт Хмельницький»

05 Назва найближчої річки і 
відстань від неї до ділянки

2,8 км до найближчої водойми

06 Наявність маршрутів 
громадського транспорту до 
ділянки (автобуси, потяги)

Маршрутка: 2, 18, 19, 23, 24, 25, 25A, 32, 33, 52
Автобус: 51, 51A
Тролейбус: 3, 7, 7A, 9, 61

07 Інформація про підведення 
газотранспортної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючого 
газопроводу

0,5 км

— Діаметр газопроводу 273 мм
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— Тиск газу у газопроводі До 3 кгс/см2

— Резерв потужності у місці 
можливого підключення до 
газопроводу

Достатня для можливого підключення

— Відстань до діючої 
газорозподільної станції 
(ГРС)

10 км

— Резерв потужності 
газорозподільної станції

—

— Орієнтовна вартість 
підведення газової мережі 
до ділянки

Вартість залежить від обсягу замовлених 
робіт

08 Інформація про підведення 
електричної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючої лінії 
електропередач (ЛЕП)

0,1 км

— Напруга лінії електропередач 10 кВ

— Резерв потужності на у місці 
можливого підключення до ЛЕП

200 кВт

— Відстань до діючої 
трансформаторної підстанції

0,15 км

— Напруга на трансформаторній 
підстанції

10/0,4 кВ

— Резерв потужності на 
трансформаторній підстанції

35 кВт
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— Орієнтовна вартість підведення 
електромережі до ділянки

Вартість залежить від замовленої потужності 
та відстані

09 Водопостачання

— Як можна забезпечити 
водопостачання на ділянці

Водопостачання можна забезпечити від 
вул. Карбишева

— Відстань до можливого 
місця підключення до 
діючого водопроводу

0,49 км

— Діаметр діючого 
водопроводу

160 мм

— Резерв потужності діючого 
водопроводу у місці 
можливого підключення

Достатній для підключення  водопроводу

— Орієнтовна вартість 
водозабезпечення  ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

10 Водовідведення (каналізація)

— Як можна забезпечити 
водовідведення 
(каналізацію) на ділянці

Водовідведення можливе в КНС «Струмкова»

— Відстань до можливого 
місця підключення 
до діючої системи 
водовідведення

0,05 км

— Діаметр діючого 
каналізаційного водоводу 
(колектора) у місці 
можливого підключення до 
системи водовідведення

—
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— Резерв потужності діючої 
системи водовідведення 
у місці можливого 
підключення

Достатній для підключення  водовідведення

— Чи з каналізаційного 
водоводу (колектора) 
каналізаційні стоки 
подаються на діючі очисні 
споруди?

Так

— Резерв потужності діючих 
очисних споруд

Достатній для діяльності діючих очисних 
споруд

—  Орієнтовна вартість 
водовідведення від ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

11 Мережі зв’язку

— Чи можна забезпечити 
стаціонарний телефонний 
зв’язок

Можливо

— Чи є на ділянці стабільне 
покриття мобільним 
телефонним зв’язком і яких 
операторів

Стабільне покриття: ПАТ «Київстар»,               
ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл»
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КОНТАКТИ

Установа, організація Виконавчий комітет Хмельницької 
міської ради

  (+38 0382) 76-50-05
  khmelnytsky.com

Контактна особа Оксана Новодон
Начальник управління економіки 
Хмельницької міської ради

   +38 067 311-11-09
  O_Novodon@khm.gov.ua
  Українська, англійська мови спілкування



ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА №6 вул. Карбишева, 36А 62

ФОТО ДІЛЯНКИ
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вул. Озерна, 20/4Б
Хмельницька обл., м. Хмельницький

ЗЕМЕЛЬНА
ДІЛЯНКА №7

GREEN-FIELD
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

01 Тип ділянки Вільна земельна ділянка (green-field)

02 Назва найближчого 
населеного пункту і відстань 
від нього до ділянки

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

03 Відстань від ділянки до 
найближчого житлового 
будинку

0,101 км

04 Відстань від ділянки до межі 
житлової зони

Інформація відсутня у зв’язку з продовженням 
робіт з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

05 Назва найближчого 
районного центру і відстань 
до нього

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

06 Назва найближчого 
обласного центру і відстань 
до нього (км)

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

07 Загальна площа ділянки 1,2 га

08 Форма ділянки Багатокутник

09 Рельєф, відмітка над рівнем 
моря, різниця між найвищою 
і найнижчою відмітками 
висот ділянки

336,8 м

10 Сусідні ділянки Житловий масив
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11 Будівлі і споруди, якщо вони є 
на ділянці, хто їх власник 

Будівлі та споруди відсутні

12 Чи  є підземні перешкоди на 
ділянці

Відсутні

13 Чи є надземні перешкоди на 
ділянці

Струмок

14 Екологічні вимоги і 
обмеження

1.Заборона будівництва будь-яких споруд 
в прибереженій захисній смузі (крім  
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних)
(ст. 88,89 Водного кодексу України, ст.60,61 
Земельного кодексу України)
2. Обов’язкове  обстеження зелених 
насаджень, що підлягають знесенню чи 
пересадженню(отримати акт в управлінні 
житлово-комунального господарства)

15 Затоплення ділянки під час 
повеней

Можливе

ПРАВОВИЙ СТАТУС

01 Власник Територіальна громада міста

02 Форма власності Комунальна власність
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03 Наявні правовстановлюючі 
документи власника  

Статут територіальної громади міста

04 Кадастровий номер 6810100000:61:007:0084

05 Користувач Хмельницька міська рада

06 Наявні правовстановлюючі 
документи користувача 

Реєстрація права власності в державному 
реєстрі речових прав

07 Для яких цілей використовується 
ділянка

Під будівництво спортивного комплексу 
та комплексу спортивних майданчиків для 
ігрових видів спорту

08 Ділянка знаходиться в межах чи 
за межами населеного пункту

В межах населеного пункту

09 Наявність містобудівної 
документації 

Станом на 01.03.2017 року продовжуються 
роботи з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

10 Класифікація виду цільового 
призначення земельної ділянки 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови

11 Наявність правових обмежень 
(обтяжень) земельної ділянки

Відсутні

12 Форма передачі ділянки 
інвестору 

Довгострокова оренда, постійне користування

13 Орієнтовна вартість землі для 
продажу

Необхідне замовлення експертної оцінки

14 Орієнтовна вартість землі для 
оренди

12,75 грн/м2
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ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА 
ІНФРАСТРУКТУРА

01 Під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів 

Відсутня

02 Відстань до автодороги 
державного значення

5,56 км

03 Назва вантажної залізничної 
станції і відстань автодорогою 
від неї до ділянки

10,2 км до станції «Гречани»

04 Назва аеропорту і відстань 
автодорогою від нього до 
ділянки

14,2 км до КП «Аеропорт Хмельницький»

05 Назва найближчої річки і 
відстань від неї до ділянки

0,808 км до водойми

06 Наявність маршрутів 
громадського транспорту до 
ділянки (автобуси, потяги)

Маршрутка: 47

07 Інформація про підведення 
газотранспортної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючого 
газопроводу

0,5 км

— Діаметр газопроводу 273 мм

— Тиск газу у газопроводі До 3 кгс/см2
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— Резерв потужності у місці 
можливого підключення до 
газопроводу

Достатня для можливого підключення

— Відстань до діючої 
газорозподільної станції 
(ГРС)

5 км

— Резерв потужності 
газорозподільної станції

—

— Орієнтовна вартість 
підведення газової мережі 
до ділянки

Вартість залежить від обсягу замовлених 
робіт

08 Інформація про підведення 
електричної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючої лінії 
електропередач (ЛЕП)

—

— Напруга лінії електропередач —

— Резерв потужності на у місці 
можливого підключення до ЛЕП

—

— Відстань до діючої 
трансформаторної підстанції

0,8 км

— Напруга на трансформаторній 
підстанції

10/0,4 кВ

— Резерв потужності на 
трансформаторній підстанції

30 кВт

— Орієнтовна вартість підведення 
електромережі до ділянки

Вартість залежить від замовленої потужності 
та відстані
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09 Водопостачання

— Як можна забезпечити 
водопостачання на ділянці

Водопостачання можна забезпечити від  
пр. Миру

— Відстань до можливого 
місця підключення до 
діючого водопроводу

0,67 км

— Діаметр діючого 
водопроводу

500 мм

— Резерв потужності діючого 
водопроводу у місці 
можливого підключення

Достатній для підключення  водопроводу

— Орієнтовна вартість 
водозабезпечення  ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

10 Водовідведення (каналізація)

— Як можна забезпечити 
водовідведення 
(каналізацію) на ділянці

Водовідвення здійснюється в КНС-12

— Відстань до можливого 
місця підключення 
до діючої системи 
водовідведення

0,23 км

— Діаметр діючого 
каналізаційного водоводу 
(колектора) у місці 
можливого підключення до 
системи водовідведення

1200 мм

— Резерв потужності діючої 
системи водовідведення 
у місці можливого 
підключення

Достатній для підключення  водовідведення
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— Чи з каналізаційного 
водоводу (колектора) 
каналізаційні стоки 
подаються на діючі очисні 
споруди?

Так

— Резерв потужності діючих 
очисних споруд

Достатній для діяльності діючих очисних 
споруд

—  Орієнтовна вартість 
водовідведення від ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

11 Мережі зв’язку

— Чи можна забезпечити 
стаціонарний телефонний 
зв’язок

Можливо

— Чи є на ділянці стабільне 
покриття мобільним 
телефонним зв’язком і яких 
операторів

Стабільне покриття: ПАТ «Київстар»,               
ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл»
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КОНТАКТИ

Установа, організація Виконавчий комітет Хмельницької 
міської ради

  (+38 0382) 76-50-05
  khmelnytsky.com

Контактна особа Оксана Новодон
Начальник управління економіки 
Хмельницької міської ради

   +38 067 311-11-09
  O_Novodon@khm.gov.ua
  Українська, англійська мови спілкування
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ФОТО ДІЛЯНКИ
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вул. Тернопільська, 17/1К   
Хмельницька обл., м. Хмельницький

ЗЕМЕЛЬНА
ДІЛЯНКА №8

GREEN-FIELD
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

01 Тип ділянки Вільна земельна ділянка (green-field)

02 Назва найближчого 
населеного пункту і відстань 
від нього до ділянки

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

03 Відстань від ділянки до 
найближчого житлового 
будинку

0,5 км

04 Відстань від ділянки до межі 
житлової зони

Інформація відсутня у зв’язку з продовженням 
робіт з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

05 Назва найближчого 
районного центру і відстань 
до нього

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

06 Назва найближчого 
обласного центру і відстань 
до нього (км)

Земельна ділянка знаходиться на території 
міста Хмельницького

07 Загальна площа ділянки 1,0 га

08 Форма ділянки Трапеція

09 Рельєф, відмітка над рівнем 
моря, різниця між найвищою 
і найнижчою відмітками 
висот ділянки

278,3 м

10 Сусідні ділянки Житлові масиви
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11 Будівлі і споруди, якщо вони є 
на ділянці, хто їх власник 

Відсутні

12 Чи  є підземні перешкоди на 
ділянці

Інженерні мережі відсутні

13 Чи є надземні перешкоди на 
ділянці

Зелені насадження (кущі, чагарники тощо)

14 Екологічні вимоги і 
обмеження

Обов’язкове  обстеження зелених 
насаджень, що підлягають знесенню чи 
пересадженню(отримати акт в управлінні 
житлово-комунального господарства)

ПРАВОВИЙ СТАТУС

01 Власник Територіальна громада міста

02 Форма власності Комунальна власність

03 Наявні правовстановлюючі 
документи власника  

Статут територіальної громади міста

04 Кадастровий номер 6810100000:29:001:0032

05 Користувач Хмельницька міська рада

06 Наявні правовстановлюючі 
документи користувача 

Статут територіальної громади міста
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07 Для яких цілей використовується 
ділянка

Під будівництво комунального та 
виробничого призначення

08 Ділянка знаходиться в межах чи 
за межами населеного пункту

В межах населеного пункту

09 Наявність містобудівної 
документації 

Станом на 01.03.2017 року продовжуються 
роботи з коригування (внесення змін) 
генерального плану міста

10 Класифікація виду цільового 
призначення земельної ділянки 

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості

11 Наявність правових обмежень 
(обтяжень) земельної ділянки

Відсутні

12 Форма передачі ділянки 
інвестору 

Довгострокова оренда, постійне користування

13 Орієнтовна вартість землі для 
продажу

Необхідне замовлення експертної оцінки

14 Орієнтовна вартість землі для 
оренди

10,07 грн/м2
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ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА 
ІНФРАСТРУКТУРА

01 Під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів 

Наявна під’їзна дорога для вантажних 
автомобілів з насипним покриття, ширина — 
5 м

02 Відстань до автодороги 
державного значення

1 км

03 Назва вантажної залізничної 
станції і відстань автодорогою 
від неї до ділянки

4,8 км до станції «Гречани»

04 Назва аеропорту і відстань 
автодорогою від нього до 
ділянки

8,1 км до КП «Аеропорт Хмельницький»

05 Назва найближчої річки і 
відстань від неї до ділянки

1,32 км до водойми Ружичка

06 Наявність маршрутів 
громадського транспорту до 
ділянки (автобуси, потяги)

Маршрутки:18, 25, 25A, 26, 29, 34, 35, 36, 47, 48, 
49, 52
Автобуси: 5, 11, 21, 22, 51, 51A
Тролейбуси: 2A, 7, 7A, 11, 11A, 16, 17, 61

07 Інформація про підведення 
газотранспортної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючого 
газопроводу

0,5 км

— Діаметр газопроводу 273 мм
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— Тиск газу у газопроводі До 3 кгс/см2

— Резерв потужності у місці 
можливого підключення до 
газопроводу

Достатня для можливого підключення

— Відстань до діючої 
газорозподільної станції 
(ГРС)

5 км

— Резерв потужності 
газорозподільної станції

—

— Орієнтовна вартість 
підведення газової мережі 
до ділянки

Вартість залежить від обсягу замовлених 
робіт

08 Інформація про підведення 
електричної мережі до 
ділянки

— Відстань до діючої лінії 
електропередач (ЛЕП)

0,7 км

— Напруга лінії електропередач 10 кВ

— Резерв потужності на у місці 
можливого підключення до ЛЕП

100 кВт

— Відстань до діючої 
трансформаторної підстанції

0,8 км

— Напруга на трансформаторній 
підстанції

10/0,4 кВ

— Резерв потужності на 
трансформаторній підстанції

40 кВт
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— Орієнтовна вартість підведення 
електромережі до ділянки

Вартість залежить від замовленої потужності 
та відстані

09 Водопостачання

— Як можна забезпечити 
водопостачання на ділянці

Водопостачання можна забезпечити від          
вул. Молодіжної

— Відстань до можливого 
місця підключення до 
діючого водопроводу

0,24 км

— Діаметр діючого 
водопроводу

150 мм

— Резерв потужності діючого 
водопроводу у місці 
можливого підключення

Достатній для підключення  водопроводу

— Орієнтовна вартість 
водозабезпечення  ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

10 Водовідведення (каналізація)

— Як можна забезпечити 
водовідведення 
(каналізацію) на ділянці

Каналізація відсутня. Можливо каналізувати 
з влаштуванням локальної КНС з 
перекачуванням каналізаційних стоків в КНС 
тролейбусного управління

— Відстань до можливого 
місця підключення 
до діючої системи 
водовідведення

—

— Діаметр діючого 
каналізаційного водоводу 
(колектора) у місці 
можливого підключення до 
системи водовідведення

—
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— Резерв потужності діючої 
системи водовідведення 
у місці можливого 
підключення

—

— Чи з каналізаційного 
водоводу (колектора) 
каналізаційні стоки 
подаються на діючі очисні 
споруди?

—

— Резерв потужності діючих 
очисних споруд

—

—  Орієнтовна вартість 
водовідведення від ділянки

0,016 тис. дол. США за 1 погонний метр

11 Мережі зв’язку

— Чи можна забезпечити 
стаціонарний телефонний 
зв’язок

Можливо

— Чи є на ділянці стабільне 
покриття мобільним 
телефонним зв’язком і яких 
операторів

Стабільне покриття: ПАТ «Київстар»,               
ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Лайфселл»
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КОНТАКТИ

Установа, організація Виконавчий комітет Хмельницької 
міської ради

  (+38 0382) 76-50-05
  khmelnytsky.com

Контактна особа Оксана Новодон
Начальник управління економіки 
Хмельницької міської ради

   +38 067 311-11-09
  O_Novodon@khm.gov.ua
  Українська, англійська мови спілкування
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ФОТО ДІЛЯНКИ



м. Хмельницький
2018


