
п/п Адреса земельної ділянки    
           

Площа, 
га

Цільове призначення Кадастровий номер Вид речового 
права

Стартова вартість, грн 

1
вул. Озерна, б/н

0,1000 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0166
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

2
вул. Озерна, б/н

0,1000 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0167
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

3
вул. Озерна, б/н

0,1000 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0168
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

4
вул. Озерна, б/н

0,1000 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0169
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

5
вул. Озерна, б/н

0,1000 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0170
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

6
вул. Озерна, б/н

0,0830 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0171
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

7
вул. Озерна, б/н

0,0830 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0172
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

8
вул. Озерна, б/н

0,0830 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0173
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

9
вул. Озерна, б/н

0,0830 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0174
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

10
вул. Озерна, б/н

0,0873 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0175
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

11
вул. Озерна, б/н

0,0873 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0176
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

12
вул. Озерна, б/н

0,0873 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0177
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

13
вул. Озерна, б/н

0,0873 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0178
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

14
вул. Озерна, б/н

0,0743 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0179
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

15
вул. Озерна, б/н

0,0743 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0180
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

16
вул. Озерна, б/н

0,0743 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0181
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

17
вул. Озерна, б/н

0,0845 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0182
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

18
вул. Озерна, б/н

0,0845 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0183
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

19
вул. Озерна, б/н

0,0846 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0184
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

20
вул. Озерна, б/н

0,0846 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0185
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

21
вул. Озерна, б/н

0,0874 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0186
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

22
вул. Озерна, б/н

0,0830 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0187
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

23
вул. Озерна, б/н

0,0830 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0188
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

24
вул. Озерна, б/н

0,0830 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0189
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

25
вул. Озерна, б/н

0,0830 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0190
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

26
вул. Озерна, б/н

0,0831 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0191
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

Перелік вільних земельних ділянок, права на які можливо отримати на конкурентних засадах 
(земельних торгах у формі аукціону) на території Вінницької міської ради



27
вул. Озерна, б/н

0,0527 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0192
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

28
вул. Озерна, б/н

0,0487 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0193
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

29
вул. Озерна, б/н

0,0487 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0194
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

30
вул. Озерна, б/н

0,0487 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0195
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

31
вул. Озерна, б/н

0,0487 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0196
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

32
вул. Озерна, б/н

0,0487 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0197
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

33
вул. Озерна, б/н

0,0483 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0198
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

34
вул. Озерна, б/н

0,0483 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0199
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

35
вул. Озерна, б/н

0,0483 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0200
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

36
вул. Озерна, б/н

0,0483 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0201
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

37
вул. Озерна, б/н

0,0484 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0202
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

38
вул. Озерна, б/н

0,0493 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0203
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

39
вул. Озерна, б/н

0,0492 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0204
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

40
вул. Озерна, б/н

0,0492 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0205
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

41
вул. Озерна, б/н

0,0492 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0206
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

42
вул. Озерна, б/н

0,0492 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0207
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

43
вул. Озерна, б/н

0,0492 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0208
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

44
вул. Озерна, б/н

0,0522 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0209
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

45
вул. Озерна, б/н

0,0521 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0210
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

46
вул. Озерна, б/н

0,0522 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0211
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

47
вул. Озерна, б/н

0,0521 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0212
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

48
вул. Озерна, б/н

0,0522 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0213
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

49
вул. Озерна, б/н

0,0616 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0214
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

50
вул. Озерна, б/н

0,0615 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0215
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

51
вул. Озерна, б/н

0,0615 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0216
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

52
вул. Озерна, б/н

0,0972 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0217
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

53
вул. Озерна, б/н

0,0752 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0218
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

54
вул. Озерна, б/н

0,0752 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0219
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу



55
вул. Озерна, б/н

0,0752 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0220
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

56
вул. Озерна, б/н

0,0752 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0221
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

57
вул. Озерна, б/н

0,0752 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0222
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

58 вул. Зелена, б/н (ділянка 
№82)

0,0565 02.01. житлові потреби для будівництва та 
обслуговування господарських будівель і 
споруд

0510100000:02:070:0247
власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

59

вул. Гонти,28

0,0231 12.08 для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій

0510100000:01:020:0137

оренда

після затвердження умов 
продажу

60

вул. Батозька, б/н

0,2775 11.02 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості

0510100000:01:066:0039

власність 

після проведення експертнрої 
оцінки земельної ділянки та 
затвердження умов продажу

61 вул. Немирівське шосе/ 
Черкаське шосе

0,8624 03.07 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі

0510100000:01:130:0035 продаж права 
власності

                              2 472 501,00₴ 

62

вул. Айвазовського, 4

0,6789 11.02 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості

0510100000:01:009:0072

продаж права 
власності

                              1 436 620,00₴ 

63 вул. Чехова, б/н 0,1300 03.07 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі

0510100000:01:059:0095 продаж права 
оренди 

                                 109 230,00₴ 

64 мікрорайон "Східний" 0,7671 12.11 для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу

0510100000:01:059:0098 продаж права 
власності

                              1 419 135,00₴ 

65 мікрорайон "Східний" 0,8189 03.07 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі

0510100000:01:059:0099 продаж права 
власності

                              1 649 920,00₴ 

66
мікрорайон "Східний"

0,9771 12.04 для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього господарства

0510100000:01:059:0097 продаж права 
власності

                              1 670 841,00₴ 

67

мікрорайон "Східний"

3,0899 03.10 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)

0510100000:01:059:0105

продаж права 
власності

                              7 415 762,00₴ 

68
м. Вінниця,вул. 
Черняховського (біля 
буд.№78)

0,0619 11.02 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості

0510100000:02:098:0157

продаж права 
власності

216 000,00₴                                 

69 м. Вінниця, вул. Князів 
Коріатовичів, б/н

0,1273 02.09 Для будівництва і обслуговування 
паркінгів та автостоянок на землях 
житлової та громадської забудови

0510100000:02:085:0062 продаж права 
власності

1 769 470,00₴                              

70

2-й пров. Індустріальний, б/н

0,0900

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

0510100000:01:049:0031 продаж права 
власності

459 000,00₴                                 
71

вул. Академіка Янгеля, б/н

1,0331

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

0510100000:01:022:0144 продаж права 
власності                               4 235 710,00₴ 

72 вул. Немирівське шосе, б/н 0,1500
03.07 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі 0510100000:01:131:0040 продаж права 

власності                                  855 000,00₴ 

73

1-й пров. Індустріальний, 
б/н

0,3500

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

0510100000:01:049:0032 продаж права 
власності

                              2 222 500,00₴ 
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