
 

 

ОРГАНІЗАТОРИ АУКЦІОНУ: 

 

Продавець-організатор 
Хмельницька міська рада в особі управління земельних ресурсів та 

земельної реформи департаменту архітектури, 

містобудування та земельних ресурсів 

 

За додатковою інформацією звертатися за адресою: 

29000, м. Хмельницький, вул.Подільська,10/1, каб. № 3 

тел. для довідок: 75-22-37, 76-43-00 або на сайті Хмельницької 

міської ради http://www.khmelnytsky.com/ 
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Товарна біржа «Подільська» 
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 вул. Героїв Майдану, 10 
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Перелік документів необхідних для участі в аукціоні 
 

1. Заява про участь у земельних торгах на __ арк. в 1 прим. 

2. Копія документа, що підтверджує право діяти від імені 

учасника торгів, 1 прим. 

3. Інформацію    про    найменування,   місцезнаходження   та 

ідентифікаційний код юридичної особи  згідно  з  Єдиним  державним 

реєстром   підприємств  та  організацій  України,  інформацію  про 

державу,  в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання 

засновники  (учасники) юридичної особи,  у статутному (складеному) 

капіталі якої є частка іноземного капіталу. 

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних  

осіб,  які  через  свої релігійні  переконання  відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та  офіційно  повідомили про  це  відповідний  орган  державної  

податкової  служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - 

підприємця.   

 Фізичні  особи, які  не  є  підприємцями,  подають копію 

довідки про присвоєння їм реєстраційного   номера   облікової   

картки   платника   податків (ідентифікаційного  номера фізичної 

особи - платника податків) або копію паспорта  (для  фізичних  осіб,  

які  через  свої  релігійні переконання  відмовляються  від  прийняття  

реєстраційного  номера облікової картки платника податків та 

офіційно повідомили  про  це відповідний  орган  державної 

податкової служби і мають відмітку у паспорті).  

  Для іноземних громадян  та  осіб  без  громадянства  - 

прізвище,  ім'я  та  по батькові,  громадянство (підданство) іншої 

держави,  постійне  місце  проживання   в   країні,   громадянином 

(підданим)   якої   є   особа;   

 Для  іноземних  юридичних  осіб  - найменування, 

місцезнаходження та держава,  в якій  зареєстрована юридична особа. 

 4. Копія платіжного документа, що підтверджує сплату 

гарантійного внеску, 1 прим. 

 5. Копія платіжного документа, що підтверджує сплату 

реєстраційного внеску,  1 прим.



Перелік 

земельних ділянок, право на оренду яких може бути продано на земельному аукціоні  

№ 

з/п 

Адреса, кадастровий номер 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 

користування 

земельною 

ділянкою 

Код класифікації 

видів цільового 

призначення земель 

Інші умови 

користування 

земельною 

ділянкою 

1.  

прв. Бандери, 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 32746,40 1637,32 163,00 3 роки 

03.15-для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

2.  

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 6176,55 308,83 30,00 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. 

3.  

вул. Верхня Берегова, 26/2 

(6810100000:03:005:0430) 

під будівництво багатоповерхової 

забудови. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,1568 16895,25 844,76 84,00 3 роки 

02.03-для 

будівництва і 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

4.  

вул. Довженка, 9 

(6810100000:024:003:0048), 

під будівництво багатоповерхової 

0,5311 73213,29 3660,66 366,00 3 роки 

03.15-для 

будівництва та 

обслуговування 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 



автостоянки 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

інших будівель 

громадської 

забудови 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

5.  

вул. Дружби, 9 

(6810100000:11:002:0273), 

під будівництво та обслуговування 

індивідуального (садибного) житлового 

будинку, господарських будівель та 

споруд. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,048 5244,46 262,22 26,00 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. 

6.  

вул. Зарічанська, 9/2, 

(6810100000:03:008:0020), 

під будівництво готелю. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,0760 13588,44 679,42 67,00 3 роки 

03.15-для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

7.  

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 7 322,16 366,11 36,00 3 роки 

03.15-для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

8.  

вул. Кармелюка, 8-А 

(6810100000:17:0018:0288), 

під будівництво об’єкту підприємства 

торгівлі, обслуговування, громадського 

харчування. Категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

0,0225 4712,64 235,63 23,00 3 роки 

03.07-для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 



 

9.  

вул. Кармелюка, 8-Б 

(6810100000:17:001:0304), 

під будівництво об’єкту підприємства 

торгівлі, обслуговування, громадського 

харчування. Категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

0,0375 7854,40 392,72 39,00 3 роки 

03.07- для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

10.  

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 45226,32 2261,32 226,00 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. 

11.  

прв. Мирного, 5/1-Б, 

(6810100000:17:001:0275), 

під будівництво об’єкту торгівлі. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,0200 3979,60 198,98 19,00 3 роки 

03.07-для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

12.  

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 10210,00 510,50 51,00 3 роки 

03.15-для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

13.  
вул. Народної Волі, 15/2 

(6810100000:24:002:0145) 
0,1500 19143,68 957,18 95,00 3 роки 

03.15-для 

будівництва та 

Згідно плану 

зонування з 



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. 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

14.  

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). 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,1500 19143,68 957,18 95,00 3 роки 

03.15-для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

15.  

вул. 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 402011,68 20 100,58 2 010,00 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. 

16.  

вул. Свободи, 15/1В 

(6810100000:03:004:0129), 

під виставковий павільйон. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,1000 29419,44 1470,97 147,00 3 роки 

03.15-для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 



17.  

вул. Свободи, 16/2-Б 

(6810100000:03:008:0021), 

під будівництво багатоповерхового 

житлового будинку.  

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,1600 23535,57 1176,78 117,00 3 роки 

02.03-для 

будівництва і 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

18.  

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 3204,00 160,20 16,00 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.  

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 30132,96 1 506,65 150,00 3 роки 

03.15-для 

будівництва та 

обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

20.  

прв.Успенський,1/1-А 

(6810100000:28:002:0865), 

під будівництво об’єкту торгівлі. 

Категорія земель – землі житлової та 

громадської забудови. 

0,0016 284,08 14,20 1,00 3 роки 

03.07-для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 

забудови. 

 

21.  

вул. Ювілейна, 71/2 

(6810100000:06:001:0186), 

під будівництво магазину з продажу 

продовольчих товарів. 

Категорія земель – землі житлової та 

0,1200 26414,80 1320,74 132,00 3 роки 

03.07-для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі 

Згідно плану 

зонування з 

урахуванням 

дозволених та 

переважних видів 



громадської забудови. забудови. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Земельна ділянка по прв. Бандери,12 площею 0,0966га 

під будівництво об’єкту комерційного призначення 

(автотехобслуговування, оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, 

ринкова інфраструктура, дослідження та розробки) 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію неправильної форми - багатокутник. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

1. використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

2. зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

3. будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

4. надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

5. ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

6. у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 



2. Земельна ділянка по вул. Вишні, 13,  площею 0,0800 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію чотирикутника. 

Протилежні сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження (обтяження) такого 

характеру:    

1. використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

2. зміну цільового призначення земельної ділянки проводити 

на підставі рішення органу місцевого самоврядування 

відповідно до проекту її відведення; 

3. будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

4. надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

5. ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

6. у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати відповідний 

дозвіл. 

 



3. Земельна ділянка по вул. Верхня Берегова, 26/2, 

площею 0,1568га 

під будівництво багатоповерхової забудови 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 
 

Ділянка має конфігурацію неправильної форми - багатокутник. 

Протилежні сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

1. використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

2. зміну цільового призначення земельної ділянки проводити 

на підставі рішення органу місцевого самоврядування 

відповідно до проекту її відведення; 

3. будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

4. надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

5. ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

6. у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати відповідний 

дозвіл. 

 

 

 

4. Земельна ділянка по вул. Довженка,9, площею 0,5311га 



під будівництво багатоповерхової автостоянки 

 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію неправильної форми - багатокутник.  

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження (обтяження) такого 

характеру:  

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл.  

 

 

5. Земельні ділянки по вул. Дружби, 9 площею  0,0480 га 



 під будівництво та обслуговування індивідуального 

(садибного) житлового будинку, господарських будівель та 

споруд 

 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію чотирикутника. 

Протилежні сторони земельної ділянки мають різні 

проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства. 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл.  

6. Земельна ділянка по Зарічанській, 9/2 площею 0,0760 га 

під будівництво готелю 



 
Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію прямокутника. 

Сторони земельної ділянки мають рівні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства. 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 

 

 

 

 

 

7. Земельна ділянка по Зарічанській, 15/1 площею 0,0216 га 

під будівництво об’єкту комерційного призначення 



(автотехобслуговування, оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, 

ринкова інфраструктура, дослідження та розробки). 

 

 
Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію прямокутника. 

Протилежні сторони земельної ділянки мають рівні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства. 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 

 

 

 



8. Земельна ділянка по вул.Кармелюка,8А площею 0,0225 га 

під будівництво об’єкту підприємства торгівлі, 

обслуговування, громадського харчування 

 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію квадрата. 

Сторони земельної ділянки мають рівні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 

 



9. Земельна ділянка по вул.Кармелюка,8Б площею 0,0375 га 

під будівництво об’єкту підприємства торгівлі, 

обслуговування, громадського харчування 

 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію чотирикутника неправильної форми. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 



10. Земельна ділянка по вул. Молодіжній, 26-В 

 площею 0,5200 га 

під будівництво об’єкту виробничого призначення 

 
Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію неправильного чотирикутника. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл.  

 

 

 

 

 

 

 



11. Земельна ділянка по прв. Мирного, 5/1-Б 

площею 0,0200 га 

під будівництво об’єкту торгівлі 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію чотирикутника. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 охоронна зонна ЛЕП площею 0,0026 га. 

 



12.  Земельна ділянка по вул. Народної Волі, 15 площею 

0,0800 га  під будівництво об’єкту комерційного призначення 

(автотехобслуговування, оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, 

ринкова інфраструктура, дослідження та розробки) 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію чотирикутника неправильної форми. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 



13. Земельна ділянка по вул.Народної Волі,15/2 площею 

0,1500 га  під будівництво об’єкту комерційного призначення 

(автотехобслуговування, оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, 

ринкова інфраструктура, дослідження та розробки) 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію чотирикутника неправильної форми. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 



14. Земельна ділянка по вул. Народної Волі,15/3 площею 

0,1500 га  під будівництво об’єкту комерційного призначення 

(автотехобслуговування, оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, 

ринкова інфраструктура, дослідження та розробки) 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію трапеції. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 



 

15. Земельна ділянка по Прибузька,65 площею 2,6000 га  під 

будівництво об’єкту комерційного призначення 

(автотехобслуговування, оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, 

ринкова інфраструктура, дослідження та розробки) 

 
 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію прямокутника. 

Сторони земельної ділянки мають рівні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл.  

 

 

 



16. Земельна ділянка по вул. Свободи, 15/1В площею 0,1 га 

під виставковий павільйон 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію чотирикутник неправильної форми. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Рельєф – рівнинний. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 

 

 

 

17. Земельна ділянка по вул. Свободи, 16/2-Б   



площею 0,1600 га 

під будівництво багатоповерхового житлового будинку 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію ромба. 

Протилежні сторони земельної ділянки мають рівні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл.  

 

 

 

 

18. Земельна ділянка по вул. Серпнева,29/1  



 площею 0,0400 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

 

 
 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію прямокутника. 

Протилежні сторони земельної ділянки мають рівні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл.  

 

 

 

19. Земельна ділянка по вул. Трудова, 5/4-А 

площею 0,1440 га 



під будівництво об’єкту комерційного призначення 

(автотехобслуговування, оптова торгівля та складське 

господарство, роздрібна торгівля та комерційні послуги, 

ринкова інфраструктура, дослідження та розробки) 

 

 
Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію прямокутника. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства. 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл. 

 

 

20. Земельна ділянка по прв. Успенський, 1/1-А площею 

0,0016 га під будівництво об’єкту торгівлі 



 

Короткі відомості про земельну ділянку 

 

Ділянка має конфігурацію прямокутника. 

Сторони земельної ділянки мають рівні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства. 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл.  

 

 

 

 

 

21. Земельна ділянка по вул. Ювілейна, 71/2  

площею 0,1200 га 



під будівництво магазину з продажу продовольчих 

товарів 

 

 

Короткі відомості про земельну ділянку 

Ділянка має конфігурацію неправильної форми - багатокутник. 

Сторони земельної ділянки мають різні проміри. 

Земельна ділянка має обмеження такого характеру: 

 використовувати земельну ділянку згідно цільового 

призначення; 

 зміну цільового призначення земельної ділянки 

проводити на підставі рішення органу місцевого 

самоврядування відповідно до проекту її відведення; 

 будівництво на ділянці здійснювати після отримання 

відповідного дозволу та згідно плану зонування з 

урахуванням дозволених та переважних видів забудови; 

 надавати доступ відповідним службам для ремонту 

лінійних інженерних мереж та ліній електропередач; 

 ділянку використовувати за умовами дотримання вимог 

природоохоронного законодавства; 

 у разі зняття та перенесення  поверхневого ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) за межі земельної 

ділянки, що відводиться, необхідно отримати 

відповідний дозвіл.   

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК  

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ 

З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ) 

 ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: 
1. Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну 

реєстрацію суб’єкта господарської діяльності 

(нотаріально засвідчена копія виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців). 

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців. 

3. Нотаріально посвідчена копія статуту (при наявності 

установчого договору). 

4. Нотаріально посвідчена копія довідки про включення 

до єдиного реєстру в статуправлінні. 

5. Завірена копія довідки про взяття на облік платника 

податку, форма 4ОПП. 

6. Завірена копія свідоцтва платника податку на додану 

вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного 

податку). 

7. Довідка з банку про відкриття рахунку (оригінал) та 

наявність.   

8. Завірена копія документу, що підтверджує 

повноваження керівника (протокол зборів 

співзасновників про обрання керівника, наказ на 

призначення керівника), для уповноваженої особи – 

довіреність. 

9. Оригінал Протоколу зборів співзасновників про 

надання згоди на придбання лоту. 

10. Документ, що підтверджує особу (паспорт). 

11. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску. 

12. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного 

внеску.  



13. Довідка органу податкової інспекції за місцем 

реєстрації учасника земельних торгів про відсутність 

заборгованості щодо платежів до бюджетів усіх рівнів. 

14. Довідка органу Пенсійного фонду України за місцем 

реєстрації учасника земельних торгів  про відсутність 

заборгованості по заробітній платі найманих 

працівників 

15. Печатка. 

 

ПЕРЕЛІК  

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ 

З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ) 

 ДЛЯ  СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: 

 Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну 

реєстрацію суб’єкта господарської діяльності 

(нотаріально засвідчена копія виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців). 

 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців 

 Завірена копія свідоцтва платника податку на додану 

вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного 

податку). 

 Довідка з банку про відкриття рахунку (оригінал). 

 Документ, що підтверджує особу (паспорт). 

 Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску. 

 Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.  

 Довідка органу податкової інспекції за місцем реєстрації 

учасника земельних торгів про відсутність 

заборгованості щодо платежів до бюджетів усіх рівнів. 

 Довідка органу Пенсійного фонду України за місцем 

реєстрації учасника земельних торгів  про відсутність 

заборгованості по заробітній платі найманих працівників 



 Печатка. 

 

 

ПЕРЕЛІК  

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ 

З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ) 

ДЛЯ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: 
1. Документ, що підтверджує особу (паспорт). 

2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду 

(оригінал) 

3. Довідка з банку про відкриття рахунку (оригінал). 

4. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску. 

5. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пам’ятка  

для переможця аукціону щодо основних кроків для 

отримання земельної ділянки в оренду 
Переможець аукціону:  

 підписує протокол аукціону; 

 у випадках передбачених законом, зобов’язаний взяти 

участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Хмельницького, шляхом 

перерахування коштів (пайової участі) до міського 

бюджету у розмірі, установленому відповідним рішенням 

міської ради; 

 укладає договір оренди  земельної ділянки безпосередньо 

в день проведення торгів, крім того ціна продажу 

відповідного лота не є орендною платою за перший рік 

оренди земельної ділянки; розмір орендної плати за 

землю за перший рік оренди має дорівнювати ціні 

продажу відповідного лота; розмір орендної плати за 

землю обов’язково індексується, у випадках, 

передбачених законодавством.  

 не пізніше трьох банківських днів з дня укладення 

договору оренди зобов’язаний сплатити ціну продажу 

відповідного лота, а також плату за користування 

земельною ділянкою, право користування якою набуто на 

торгах (орендну плату); 

 переможець земельних торгів приймає участь у створенні 

і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста Хмельницького в порядку, 

передбаченому чинним законодавством, для чого: 

зобов’язаний підписати попередній договір про пайову 

участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м.Хмельницького у день 

проведення земельних торгів одночасно із договором 

оренди землі у відповідності до рішення двадцять другої 

сесії міської ради №23 від 17.12.2008р.; договір про 

пайову участь у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури 

м.Хмельницького укладається між міською радою та 



орендарем не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня 

реєстрації звернення замовника про його укладання, але 

до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, а 

кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі до 

прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним 

платежем або частинами за графіком, що визначається 

договором.  

 


