
ХМІЛЬНИК

Йпрестижний 
український 

курортний центр 
радонової терапії



Пріоритетні напрямки у сфері 
залучення інвестицій:

> розширення мережі санаторно- 
курортних закладів;

> розвиток об'єктів інфраструктури 
Й курорту Хмільник;
> будівництво об'єктів індустрії 
Й відпочинку і розваг;

____  ■ V  ■ ____розвиток екскурсійного, ділового та 
оздоровчого туризму;



Земельна длянка Проектний курортний 
під курортний готель готеЛЬ

Загальна пл°ща Цільовє використання обєкту -
Земельної ділянки-  2,1 га

Кількість місць - 280 Будівництво курортного готелю з 
сучасним рівнем обслуговування



Проект
оздоровчо-рекреаційного

Земельна ділянка під будівництво закладу
оздоровчо-рекреаційного закладу

ємєльної ділянки  -  2,9 га
Цільовє призначення об’єкту

Форма володіння землею - 
Землекористування буде 
братися на умовах оренди

Будівництво оздоровчо - рекреаційного 
закладу із сучасним рівнем 

обслуговування



Будівля котельні Проектний SPA - готель

Проектний SPA - готель 619 

Поверховість 2

Будівельний матеріал Цегла

Характеристика інфраструктури

Електропостачання, холоднє водопостачання, 
централізоване водовідвєдєння, газопостачання

Форма власності Комунальна Цільове використання об’єкту

Площа земельної ділянки , м2 2935

Форма володіння землею -
^Постійне користуваня

Пропонується використовувати обєкт в 
спортивно-оздоровчому та рекреаційно- 

туристичному спрямуванні



Реконструкція 
парку ім. Т.Г.Шевченко

Загальна площа, га 49

^ ^ Форма собственности 
Комунальна

Місцезнаходження 
Центр міста, біля р.

Південний Буг

^ШЦільове використання об’єкту

Створення розважального комплексу 
з літнім кінотеатром, атракціонами, 

танцмайданчиком, дитячими 
ігровими майданчиками, 

облаштування набережної та 
човникової станції



Палац Графа Ксідо
^ ^ Загальна площа будівлі, м2 

1771

Форма власності 
Комунальна

Площадь земельного участка, м2 

^ 5859
і Місцезнаходження 

^ Центр міста, біля р. Південний Буг

Характеристика будівлі
= Фасади палацу оздоблені в різних 
архітектурних стилях. Має два поверхи

Цільове використання об’єкту
Створення готельно- 

іресторанного 
= комплексу



ПрАТ "Хмільникмеблі"
Загальна площа земельної ділянки 

4,3 га

Загальна площа капітальних 
споруд, м2 

12765

Загальна площа адміністративно -  
^^=побутових приміщень, м2

^Ш 3050

Форма власності будівлі 
Приватна

^Характеристика інфраструктури
^^Електропостачання, холодне 

водопостачання, централізоване 
водовідведення, газопостачання

Цільове використання об'єкта 
Землі промисловості



ПрАТ "Хмільниксільмаш"
Загальна площа земельної ділянки

6 га

Загальна площа будівлі, м2 
14000

Форма власності землі 
П̂остійне користування

Форма власності будівлі 
Приватна

Цільове призначення об'єкта 
Створення промислового виробництва

Тип площадки 
Виробничо - складська



ПрАТ "Хмільниксільмаш"
Загальна площа земельної ділянки, м2

27000

Загальна площа будівлі, м2 
^ ^ 2090

Форма власності землі 
Оренда

Форма власності будівлі 
Приватна

Цільове призначення об'єкта 
Створення промислового виробництва

Тип площадки 
Виробничо - складська



Хмільницька міська рада

9.9.000 Вінницька область 
місто Хмільник, вул. Столярчука, 10

тел. +380433899499 
факс +380433899516 

^ ^ g http://hmilnyk.osp-ua.info 
e-mail: miskrada_hm@ukr.net

http://hmilnyk.osp-ua.info
mailto:miskrada_hm@ukr.net

