
 
 

 
 

 

Перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, продаж та набуття 

права оренди яких здійснюється шляхом проведення земельних торгів (аукціонів):  
 

№ 

п/п 

Адреса земельної 

ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки 

 

Цільове використання 

земельної ділянки 

 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 
Примітка 

Продаж земельних ділянок 

1. вул. Котляревського, 

3-В 

0,3280 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:064:0081 - 

2. вул. Котляревського, 

3-В 

0,1108 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:064:0082 - 

3. вул. Єрківська, 111-А 0,0161 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:050:0139 - 

4. вул. Промислова, 61 0,1911 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:074:0013 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування  

 
 

5. вул. Українська, 60 0,2000 га Для будівництва та 

обслуговування об’єктів 

рекреаційного 

призначення (код КВЦПЗ 

– 07.01) 

5310900000:50:010:0025 - 

6. вул. Миргородських 

дивізій, 1-Е 

0,0700 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:007:0146 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування  

 

7. вул. Хорольська,                   

40-Б 

0,0521 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:063:0094 - 

8. вул. Хорольська,               

42-В 

0,1000 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:063:0160 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування 
 

9. вул. Гоголя, 62-А 0,0400 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:057:0326 - 

 

 

10. вул. Гоголя, 5 0,1000 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

5310900000:50:064:0318 - 



підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

11. вул. Промислова,              

24-Б 

3,5866 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:073:0032 - 

12. вул. Грекова, 81 0,0162 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:030:0002 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування  

13. вул. Котляревського, 

3-Г 

1,0714 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:064:0090 - 

14. вул. Київська, 46 0,3000 га Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

туристичної 

інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування                      

(код КВЦПЗ – 03.08) 

5310900000:50:011:0016 - 

15. вул. Українська, 58-В 5,0000 га Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

рекреаційного 

призначення                         

(код КВЦПЗ – 07.01) 

5310900000:50:010:0009 - 

16. вул. Робітнича, 2-А 0,0190 га Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

туристичної 

інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування                           

(код КВЦПЗ – 03.08) 

5310900000:50:075:0139 - 

17. вул. Українська, 58-Г 4,9998 га Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

рекреаційного 

призначення                         

(код КВЦПЗ – 07.01) 

5310900000:50:010:0012 - 

                                                     Набуття права на оренду земельних ділянок 

1. вул. Шляхова, 6-Б  0,1727 га Для розміщення та 

експлуатації будівель і 

споруд додаткових 

транспортних послуг та 

допоміжних операцій                

(код КВЦПЗ – 12.08) 

5310900000:50:064:0256 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування 

2. вул. Котляревського, 

3-В 

0,3280 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:064:0081 - 

3. вул. Котляревського, 

3-В 

0,1108 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

5310900000:50:064:0082 - 



підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

4. вул. Промислова, 61 0,1911 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:074:0013 - 

5. вул. Українська, 60 0,2000 га Для будівництва та 

обслуговування об’єктів 

рекреаційного 

призначення (код КВЦПЗ 

– 07.01) 

5310900000:50:010:0025 - 

6. вул. Петрівська, 16 1,8 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:077:0047 - 

7. вул. Гоголя, 3-А 0,1750 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:064:0365 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування  

 

8. вул. Київська, 15-Г 0,5198 га Для будівництва та 

обслуговування об’єктів 

туристичної 

інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування                                     

(код КВЦПЗ – 03.08) 

5310900000:50:014:0045 - 

9. вул. Миргородських 

дивізій, 1-Е 

0,0700 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:007:0146 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування  

 

10. вул. Хорольська,                       

40-Б 

0,0521 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:063:0094 - 

11. вул. Хорольська,                     

42-В 

0,1000 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:063:0160 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування  
 

12. вул. Миргородських 

дивізій, 1-Д 

0,0200 га Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:007:0135 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування  
 

13. вул. Хорольська, 46 7,1136 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації 

та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих 

підприємств, установ і 

організацій                                     

(код КВЦПЗ – 14.01)  

5310900000:50:063:0161 - 



14. вул. Гоголя, 5 0,1000 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:064:0318 - 

15. вул. Промислова,              

24-Б 

3,5866 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:073:0032 - 

16. вул. Грекова, 81 0,0162 Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) 

5310900000:50:030:0002 вид 

використання 

згідно Плану 

зонування  

 

17. вул. Котляревського, 

3-Г 

1,0714 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:064:0090 - 

18. вул. Київська, 46 0,3000 га Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

туристичної 

інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування                      

(код КВЦПЗ – 03.08) 

5310900000:50:011:0016 - 

19. вул. Київська 0,2000 га Для культурно-

оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних 

і туристичних цілей                      

(код КВЦПЗ – 10.08) 

5310900000:50:011:0055 - 

20. вул. Українська, 58-В 0,8381 га Для облаштування та 

догляду за прибережними 

захисними смугами                

(код КВЦПЗ – 10.02)  

5310900000:50:010:0010 - 

21. вул. Українська, 58-В 5,0000 га Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

рекреаційного 

призначення                         

(код КВЦПЗ – 07.01) 

5310900000:50:010:0009 - 

22. вул. Промислова 3,8500 га Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості                       

(код КВЦПЗ – 11.02) 

5310900000:50:073:0073 - 

23. вул. Робітнича, 2-А 0,0190 га Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

туристичної 

інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування                           

(код КВЦПЗ – 03.08) 

5310900000:50:075:0139 - 

24. вул. Українська, 58-Г 4,9998 га Для будівництва та 

обслуговування об'єктів 

5310900000:50:010:0012 - 



рекреаційного 

призначення                         

(код КВЦПЗ – 07.01) 

25. вул. Українська, 58-Г 1,0063 га Для облаштування та 

догляду за прибережними 

захисними смугами                         

(код КВЦПЗ – 10.02) 

5310900000:50:010:0011 - 

 


