
Перелік земельних
ділянок, на які затверджені

проекти землеустрою
щодо відведення

земельних ділянок шляхом 
продажу на конкурентних

засадах (земельних торгах) 
станом на 10.03.2020

«Грінфілд»



№ 
з/п

Адреса земельної
ділянки, кадастровий

номер

Площа 
(кв.м.)

Номер 
ріщення

міської ради

Цільове 
призначення

Право 
власності

1

вул. Костромська (ділянка
№ 1) кадастровий номер:
5610100000:01:033:0056

60000
№ 1121 від 
15.11.2007 

для будівництва та обслуговування
спортивно-розважального комплексу, в тому 

числі палацу спорту і для інших цілей, 
передбачених чинним законодавством, за 
умови, що їх дозволяється здійснювати в 

зонах рекреаційного призначення

aукціон з продажу 
права оренди

2

вул. Костромська (ділянка
№ 2) кадастровий номер:
5610100000:01:031:0006

30000
№ 2250 від 
10.02.2009 

для будівництва та обслуговування
спортивно-розважального комплексу і для 

інших цілей, передбачених чинним
законодавством, за умови, що їх

дозволяється здійснювати в зонах 
рекреаційного призначення

aукціон з продажу 
права оренди

3

вул. Костромська (ділянка
№ 3) кадастровий номер:
5610100000:01:031:0005

30000
№ 2249 від 
10.02.2009  

для будівництва та обслуговування
спортивно-розважального комплексу і для 

інших цілей, передбачених чинним
законодавством, за умови, що їх

дозволяється здійснювати в зонах 
рекреаційного призначення

aукціон з продажу 
права оренди

4

вул. Костромська
кадастровий номер:

5610100000:01:031:0007 
80000

№ 3497 від 
12.05.2010 

для громадської забудови і будівництва та 
обслуговування спортивно-розважальних

закладів

aукціон з продажу 
права оренди

5
Мікрорайон "Червоні 

гори"
22198

№ 3498 від 
12.05.2010 , № 

5894 від 
25.04.2019

для громадської забудови і будівництва та 
обслуговування спортивно-оздоровчого

комплексу з тенісними кортами

aукціон з продажу 
права оренди

6

Мікрорайон "Червоні
гори"       

кадастровий номер:
5610100000:01:052:0523 

560
№ 3368 від 
08.04.2010 

для громадської забудови і будівництва та 
обслуговування магазину

aукціон з продажу 
права оренди
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7

Мікрорайон "Червоні
гори"                 

кадастровий номер:
5610100000:01:052:0522 

1850
№ 3499 від 
12.05.2010  

для громадської забудови і будівництва та 
обслуговування центру дитячої творчості

aукціон з продажу 
права оренди

8

Мікрорайон "Червоні
гори"           

кадастровий номер:
5610100000:01:052:0528 

1201
№ 3372 від 
08.04.2010 

для громадської забудови і будівництва та 
обслуговування медичного центру

aукціон з продажу 
права оренди

9

Мікрорайон "Червоні
гори"                 к

адастровий номер:
5610100000:01:052:0527 

4190
№ 3369 від 
08.04.2010 

для громадської забудови і будівництва та 
обслуговування центру дозвілля

aукціон з продажу 
права оренди

10

Мікрорайон "Червоні
гори"           

кадастровий номер:
5610100000:01:052:0589 

4700
№ 3371 від 
08.04.2010

для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (для громадської забудови і 

будівництва та обслуговування торгово-
побутового центру)

продаж права 
оренди на п'ятдесят

років

11

Мікрорайон "Червоні
гори"           

кадастровий номер:
5610100000:01:052:0590 

1800
№ 3370 від 
08.04.2010

для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів

громадського харчування (для громадської
забудови і будівництва та обслуговування

кафе)

продаж права 
оренди на п'ятдесят 

років

12

Мікрорайон житлової
забудови «Тинне»

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:0070 

18536
№ 3934 від 
10.04.2014 

для будівництва та обслуговування
громадського центру

aукціон з продажу 
права оренди

13

Мікрорайон житлової
забудови «Тинне»

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:0068 

8323
№ 3935 від 
10.04.2014 

для будівництва та обслуговування 
громадського центру

aукціон з продажу 
права оренди
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14

Мікрорайон житлової
забудови «Тинне»

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:0069 

5691
№ 3936 від 
10.04.2014 

для будівництва та обслуговування
громадського центру

aукціон з продажу 
права оренди

15

Мікрорайон житлової
забудови «Тинне»

кадастровий номер: 
5610100000:01:067:0071 

4921
№ 3937 від 
10.04.2014 

для будівництва та обслуговування
громадського центру

aукціон з продажу 
права оренди

16

в районі вулиці
Млинівської

кадастровий номер: 
5610100000:01:002:0164

50000
№ 3951 від 
25.01.2018

для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості

aукціон

17

вул. Степана Бандери
(біля кафе "Фламінго") 

кадастровий номер: 
5610100000:01:038:0146

513
№4064 від 
22.02.2018

для будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та закладів

громадського харчування (без права 
будівництва об'єктів нерухомого майна)

aукціон

18

вул. Миколи Карнаухова 
(біля ресторану 
«Віденський») 

кадастровий номер: 
5610100000:01:075:0260

104
№ 4143 від 
22.03.2018

для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі

продаж права 
оренди на два роки

19

вулиця Кубанська (біля
будівлі №14) 

кадастровий номер: 
5610100000:01:026:0244

186
№ 4583 від 
21.06.2018 

для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови

aукціон

20

вул. Князя Володимира
кадастровий номер: 

5610100000:01:008:0152
2085

№ 4636 від 
26.06.2018

для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств
aукціон
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21

вул. Млинівська, 32 
кадастровий номер: 

5610100000:01:001:0119
3000

№ 6776 від 
21.11.2019 

для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості

aукціон

22

вул. Соборна (біля
будинку № 1) 

кадастровий номер: 
5610100000:01:039:0346

400
№ 6854 від 
21.11.2019

для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та соціальної

допомоги
aукціон   

23

вул. Михайла
Старицького, 32 

кадастровий номер: 
5610100000:01:018:0089

306
№ 6899 від 
12.12.2019

для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості

продаж права 
оренди на десять 

років

24

вул. Соборна, 18 
кадастровий номер: 

5610100000:01:027:0339
170

№ 6900 від 
12.12.2019

для будівництва та обслуговування об’єктів
туристичної інфраструктури та закладів

громадського харчування (для будівництва
та обслуговування будівель громадського

харчування)

продаж права 
оренди на десять 

років

25
вул. Фабрична (біля

будинку № 1-Д)
400

№ 6993 від 
30.01.2020

для будівництва та обслуговування об'єктів 
туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування

продаж права 
оренди на десять 

років



• Перелік земельних ділянок, 
на які надано дозвіл на 
розроблення проектів
землеустрою щодо
відведення земельних
ділянок шляхом продажу на 
конкурентних засадах 
(земельних торгах)



№ 
з/п

Адреса земельної 
ділянки

Площа 
земельної 

ділянки 
(кв.м.)

Цільове 
призначення

Умови 
відведення

Рішення 
Рівненської 
міської ради

1
вул. Гагаріна (в 

районі ТЦ "Новус") 
1000 для будівництва паркінгу аукціон

від 14.09.2017 
№ 3393

2 вул. Курчатова 6000

для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (для 
виробництва металоконструкцій 

та обладнання до 
трансформаторних підстанцій)

аукціон з 
продажу права 

оренди на 
десять років

від 19.04.2018 
№ 4212

3
вул. Гетьмана 

Мазепи, 19
54

для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури (адміністративних 

будинків, офісних приміщень та 
інших будівель громадської 

забудови, які використовуються 
для здійснення підприємницької 
та іншої діяльності, повязаної з 

отриманням прибутку)

аукціон
від 06.12.2018 

№ 5351


