
Оренда  

державного  

майна 
lнформацiйний бюлетень 

Травень 2021 року 
                                           Хмельницька область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  
 

Приміщення загальною площею 60,7 м² (у тому 
числі площа загального користування 13,3 м² на 
першому поверсі будинку побуту, що перебуває 
на балансі філії «Центральна» Концерну 
«Військторгсервіс» 

 

 

м. Хмельницький,        
вул. Майборського, 15/1 

05.05.2021 

 

1 844,25 грн 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Хмельницька область,                  

м. Кам’янець-Подільський,        

вул. Грушевського, 44 

07.05.2021 

 

4 774,47 грн 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

Вбудовані приміщення загальною площею  

106,1 м², в прибудові до гуртожитку №1, що 

перебуває на балансі Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-106-1-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладення договору оренди 

Приміщення загальною площею 36,4 м²  

 

м. Хмельницький, 

вул. Сіцінського, 11 
12.05.2021 

 

758,64 грн 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-36-4-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Приміщення загальною площею 14,4 м²              
(в т.ч. площа загального користування 3,1 м²) 

 

м. Хмельницький,            

вул. Свободи, 37 

12.05.2021 

 

1 783,71 грн   

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-4-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди 

Частина приміщення коридору площею 2 м², що 
знаходиться на першому поверсі адміністративної 
будівлі 

Хмельницька область, Хмельницький 
район, с. Олешин, вул. Лісова, 1 

13.05.2021 

 

108,00  грн 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-139/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладення договору оренди 

Приміщення загальною площею 37,3 м² на першому 
поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на 
балансі  Хмельницької філії ДП «Державний науково-
дослідний та проектно-вишукувальний інститут 
«НДІпроектреконструкція» 

 

м. Хмельницький,     

вул. Свободи, 37 
14.05.2021 

 

95,30 грн  
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-pershomu-poversi-administratyvnoi-budivli-ploshcheiu-37-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Частина нежитлового приміщення площею 2 м² та 
одне антеномісце на першому поверсі гуртожитку №1 

Хмельницька область, м. Кам’янець-

Подільський, вул. Шевченка, 12а 

18.05.2021 

 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

49,29 грн 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000003-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Передача в оренду 

Приміщення пам’ятки архітектури 16 ст. Різницької 
башти загальною площею 63,1 м² (охорон. № 727/5) 

Хмельницька обл., м. Кам’янець-

Подільський, вул. Вали,5 

19.05.2021 

 

2 137,50 грн 
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Частина даху будівлі учбової бази з адміністративним 
будинком  площею 12 м² та одне антеномісце  

м. Хмельницький,       

вул. Зарічанська, 7 

21.05.2021 

 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

2 113,11 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-19/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-19/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Приміщення технічного поверху площею 33,4 м² та 
одне антеномісце на даху адміністративного будинку  

м. Хмельницький,          

вул. Героїв Майдану, 36 

25.05.2021 

 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

8 105,58 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-4-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Приміщення загальною площею 82,3 м² (в тому числі 
площа загального користування  9,6 м²) 

м. Хмельницький,                         

вул. Майборського,13 

25.05.2021 

 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

2 006,80 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-82-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-82-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Приміщення загальною площею 93,9 м²  

м. Хмельницький,         

вул. Майборського, 13 

26.05.2021 

 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

4 863,73 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-93-9-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-93-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Приміщення їдальні загальною площею 150 м² 

м. Хмельницький,                        

вул. Майборського,10 

26.05.2021 

 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

5625,00 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-150-kv-m-2/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення на 

першому поверсі 

будинку побуту 

 

м. Хмельницький,  

вул. Майборського, 

15/1 

 

60,7 м² 

(у тому числі 

площа загального 

користування     

13,3 м²)  

5 років 

 

1 844,25 грн 

 

Вбудовані 

приміщення в 

прибудові до 

гуртожитку №1 

 

Хмельницька область, 

м. Кам’янець-

Подільський,          

вул. Грушевського, 44  

 

106,1 м² 

 

5 років 4 774,47 грн 

 

Приміщення 

 

м. Хмельницький,  

вул. Сіцінського, 11,  

 

 36,4 м² 

 

5 років 

 

758,64 грн 

 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-106-1-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-106-1-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-106-1-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-106-1-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-36-4-kv-m-2/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна Приміщення  м. Хмельницький,  

вул. Свободи, 37 

 

14,4 м² 

(у тому числі 

площа загального 

користування      

3,1 м²) 

 

 

 

5 років 

 

1 783,71 грн   

 

 

Частина приміщення 

коридору, що 

знаходиться на 

першому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

 

Хмельницька область, 

Хмельницький район, 

с. Олешин,               

вул. Лісова, 1  

2 м² 5 років 

 

108,00 грн 

Приміщення на 

першому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

 

м. Хмельницький,  

вул. Свободи, 37 

 

37,3 м² 5 років 

 

95,30 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-4-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-4-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-14-4-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-139/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-139/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-139/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-139/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-139/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-139/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-139/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-pershomu-poversi-administratyvnoi-budivli-ploshcheiu-37-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-pershomu-poversi-administratyvnoi-budivli-ploshcheiu-37-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-pershomu-poversi-administratyvnoi-budivli-ploshcheiu-37-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-pershomu-poversi-administratyvnoi-budivli-ploshcheiu-37-3-kv-m/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна Частина 
нежитлового 
приміщення 
площею та одне 
антеномісце на 
першому поверсі 
гуртожитку №1 

Хмельницька обл.,      

м. Кам’янець-

Подільський,            

вул. Шевченка, 12 а 

2 м² 

 

5 років 49,29 грн  

 

 

 

 

Приміщення 

пам’ятки 

архітектури 16 ст. 

Різницької башти 

(охорон. № 727/5) 

 

Хмельницька область, 

м. Кам’янець-

Подільський,            

вул. Вали,5 

 

63,1 м² 

 

5 років 

 

2 137,50 грн 

 

Частина даху будівлі 
учбової бази з 
адміністративним 
будинком та одне 
антеномісце 

м. Хмельницький,       

вул. Зарічанська, 7 

12 м² 5 років 2 113,11 грн  

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000003-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000003-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000003-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000003-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000003-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000003-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000003-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-27-000003-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-19/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-19/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-19/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-19/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-19/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-19/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-19/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна Приміщення 

технічного поверху 

та одне антеномісце 

на даху 

адміністративного 

будинку 

м. Хмельницький,       

вул. Героїв Майдану, 

36 

33,4 м² 5 років 8 105,58 грн 

Приміщення м. Хмельницький, 

вул. Майборського, 13 

82,3 м² (в тому 

числі площа 

загального 

користування 9,6 

м²) 

5 років 2 006,80 грн 

Приміщення м. Хмельницький,       

вул. Майборського, 13 

93,9 м² 

 

5 років 4 863,73 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-33-4-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-82-3-kv-m/
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-04-23-000005-1


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна Приміщення їдальні м. Хмельницький,       

вул. Майборського, 10 

150 м² 5 років 5625 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-150-kv-m-2/


 

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
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/khmelnytskyi.html
mailto:Khmelnytskyi@spfu.gov.ua
mailto:Khmelnytskyi@spfu.gov.ua
https://t.me/khmelnytskyi_spfu

