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Листопад 2021 року

Хмельницька область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Підвальні приміщення в адміністративній будівлі
загальною площею 38 м², що обліковуються на балансі
Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій
області

м. Хмельницький,           
вул. Соборна, 29

01.11.2021

1 830,63 грн
5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Частина приміщення на першому поверсі
адміністративної будівлі загальною площею 55,5 м², що
обліковується на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області

м. Хмельницький,           
вул. Героїв Майдану, 36

03.11.2021

4 522,14 грн
5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Частина приміщення на першому поверсі
адміністративної будівлі загальною площею 25,8 м²,
що обліковується на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Городоцькому районі
Хмельницької області

Хмельницька обл., м. Городок, 
вул. Грушевського, 49

03.11.2021

2 357,04 грн
5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Частина приміщення прохідної загальною площею
12,6 м², що обліковується на балансі Подільського
державного аграрно-технічного університету

Хмельницька обл., 
м. Кам'янець-Подільський, 
вул. Шевченка, 13

03.11.2021

2 100,46 грн
5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Будівля цеху переробки деревини загальною
площею 387,3 м², що обліковується на балансі
Державного підприємства "Кам'янець-Подільське
лісове господарство"

Хмельницька обл., 
смт. Дунаївці, 
вул. Грушевського, 3

05.11.2021

1 878,43 грн
5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Частина майданчика з твердим покриттям для
стоянки автомобілів загальною площею 230 м², що
обліковується на балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Хмельницькій області

Хмельницька обл.,  
м. Старокостянтинів, 
вул. Івана Франка, 53.

09.11.2021

490,67 грн
5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Підвальні приміщення загальною площею 41,08 м²,
що обліковуються на балансі ДУ "Територіальне медичне
об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Хмельницькій області"

Хмельницька обл., 
смт Сатанів, вул. Курортна, 42

10.11.2021

950,71 грн
5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Укладання договору оренди 

Гідротехнічні споруди рибогосподарської
технологічної водойми – нагульного ставка
«Пустяк» у складі: верховина ставу та нагульне
русло ставу, що обліковується на балансі
Державного підприємства «Укрриба»

Хмельницька обл., 
Красилівський р-н, 
Великозозулинецька с/рада

19.11.2021

3 448,23 грн
5 років

Дізнатись більше



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Підвальні 
приміщення                  
в адміністративній 
будівлі

м. Хмельницький,                           

вул. Соборна, 29

38 м² 5 років 1 830,63 грн

Частина 
приміщення на 
першому поверсі 
адміністративної 
будівлі

м. Хмельницький,                           
вул. Героїв Майдану, 

36

55,5 м² 5 років 4 522,14 грн

Частина 
приміщення на 
першому поверсі 
адміністративної 
будівлі

Хмельницька обл.,                              
м. Городок,                                                  

вул. Грушевського, 
49

25,8 м² 5 років 2 357,04 грн

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-38-kv-m-5/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-55-5-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-25-8-kv-m-6/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Частина
приміщення
прохідної

Хмельницька обл.,    
м. Кам'янець-
Подільський,              

вул. Шевченка, 13

12,6 м² 5 років 2 100,46 грн

Будівля цеху 
переробки 
деревини

Хмельницька обл., 
смт. Дунаївці,         

вул. Грушевського, 3

387,3 м² 5 років 1 878,43 грн

Частина 
майданчика з 
твердим 
покриттям для 
стоянки 
автомобілів

Хмельницька обл.,                               
м. Старокостянтинів,                     

вул. Івана Франка, 
53.

230 м² 5 років 490,67 грн

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-6-kv-m-6/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-387-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/sporuda-ploshcheiu-230-kv-m-2/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Підвальні
приміщення

Хмельницька обл.,                     
смт Сатанів,            

вул. Курортна, 42

41,08 м² 5 років 950,71 грн

Нерухоме майно -
гідротехнічні 
споруди 
рибогосподарської 
технологічної 
водойми –
нагульного ставка 
«Пустяк»

Хмельницька обл.,        
Красилівський р-н, 

Великозозулинецька
с/рада

- 5 років 3 448,23 грн

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-41-08-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/hts-rybohosp-vodoimy-nahulnoho-stavka-pustiak-ploshcheiu-0-kv-m/


Ми відкриті до співробітництва та 
спілкування

ФДМУ у Хмельницькій області

(0382) 72-09-45      Khmelnytskyi@spfu.gov.ua https://t.me/khmelnytskyi_spfu @khmelnytskyi.spfu

https://t.me/khmelnytskyi_spfu
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