
Оренда  

державного  

майна 
lнформацiйний бюлетень 

Вересень 2021 року 

Хмельницька область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладання договору оренди  

 

Будівля прохідної загальною площею 50,2 м², що 

обліковується на балансі Державного навчального 

закладу "Подільський центр професійно-технічної 

освіти» 

Хмельницька обл..               
м. Кам’янець-Подільський,         
просп. Грушевського, 2а 

01.09.2021 

 

14,3 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prokhidna-ploshcheiu-50-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Приміщення на 1-му поверсі будівлі (кімн. 4, 23, 

24, 25, 26) загальною площею 79,1 м², що 

обліковується на балансі Хмельницької міської 

державної лікарні ветеринарної медицини 

м. Хмельницький,         
вул. Чорновола, 176/1 

02.09.2021 

 

3 811,18 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-79-1-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладання договору оренди  

Частина холу на 1-му поверсі будівлі навчально-

методичного центру площею 9 м², що обліковується 

на балансі Головного управління Національної поліції 

в Хмельницькій області 

м. Хмельницький,         
вул. Зарічанська, 9 

03.09.2021 

 

432 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладання договору оренди  

Приміщення на 11-му поверсі адміністративної 

будівлі загальною площею 183 м², що обліковуються 

на балансі Державної інноваційної фінансово-

кредитної установи 

м. Хмельницький,         
вул. Героїв Майдану, 12 

07.09.2021 

 

6 494,83 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Приміщення на 3-му поверсі будівлі лабораторного 

корпусу загальною площею 78,1 м², що обліковуються 

на балансі Донецького національного університету ім. 

Василя Стуса 

м. Хмельницький,         
вул. Свободи, 36 

08.09.2021 

 

4 707,3 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-78-1-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

09.09.2021 

 

2 249,09 грн 
5 років 

 

Дізнатись більше 

Підвальні приміщеньня в адміністративній будівлі 

загальною площею 44,2 м², що обліковуються на 

балансі Регіонального офісу водних ресурсів у 

Хмельницькій області 

м. Хмельницький,                        

вул. Соборна, 29 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-44-2-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

 
Частина приміщення технічного поверху загальною 

площею 12 м² та одне антено-місце на даху адміністративної 

будівлі, що обліковуються на балансі Департаменту 

соціального захисту населення Хмельницької обласної 

державної адміністрації 

м. Хмельницький,                                
вул. Володимирська, 109 

09.09.2021 

 

2 364,59  грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладання договору оренди  

 
Приміщення загальною площею 498,2 м² (в т.ч. 

приміщення площею 408,6 м² та 29,6 м² на 1-му поверсі та 

приміщення площею 60,0 м² на 2-му поверсі) у корпусі 

столярної будівельної майстерні, що обліковуються на 

балансі Державного навчального закладу «Подільський центр 

професійно-технічної освіти» 

Хмельницька обл.,                            
м. Кам’янець-Подільський,            
вул. Драгоманова, 9 

09.09.2021 

 

6 616,1  грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-1-i-2-pov-u-stoliarnii-budmaisterni-ploshcheiu-498-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладання договору оренди  

 
Приміщення на 7-му поверсі адміністративного будинку 

загальною площею 62 м² (кімнати № 213 -  37,2 м², № 214 - 

19,2 м², та площа загального користування 5,6 м²), що 

обліковуються на балансі Донецького національного 

університету ім. Василя Стуса 

м. Хмельницький,                 
вул. Свободи, 36 

13.09.2021 

 

59,47  грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/kabinet-ploshcheiu-62-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладання договору оренди  

 

Приміщення в будівлі виробничих приміщень         

№ 4,5,6 загальною площею 56,3 м², що обліковуються 

на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у 

Хмельницькій області 

м. Хмельницький,                      
вул. Юхима Сіцінського, 49 

14.09.2021 

 

24,03  грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Нежитлові вбудовано-прибудовані приміщення 9-ти 
поверхового гуртожитку №4 загальною площею 278,07 
м² (в т.ч. площа ганку 16,07 м²), що обліковуються на 
балансі Хмельницького національного університету 

м. Хмельницький,                      
вул. Інститутська, 7 

14.09.2021 

 

5 років 

 

Дізнатись більше 

14 579,42 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Частина приміщення у вестибулі 1-го поверху 

площею 20 м² та частини приміщення у фойє 2-го 

поверху площею 6 м² в навчальному корпусі № 4, що 

обліковується на балансі Хмельницького національного 

університету 

м. Хмельницький,                        
вул. Інститутська, 11/1 

16.09.2021 

 

1 272,7  грн 
 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Приміщення на 1-му поверсі будівлі колишнього 

магазину площею 60,9 м², що обліковується на балансі 

філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс» 

м. Хмельницький,                        
вул. Майборського, 11 

21.09.2021 

 

1 953,87 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-9-kv-m-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

24.09.2021 

 

Дізнатись більше 

Нерухоме майно – гідротехнічні споруди 

рибогосподарської технологічної водойми – нагульного 

ставка «Пустяк» у складі: верховини ставу та 

нагульного русла ставу, що обліковується на балансі 

Державного підприємства «Укрриба» 

Хмельницька обл., Красилівський р-н., 

Великозозулинецька с/рада 

6 896,45 грн 
5 років 

 

https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

28.09.2021 

 

5 років 

 

Дізнатись більше 

Приміщенення розташовані в триповерховій адміністративній 

будівлі з підвалом загальною площею 2 164,8 м², за адресою: 

Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, пл. Вірменський ринок, 

8 та триповерхова будівля виробничого корпусу з підвалом загальною 

площею 3 661,1 м², що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,   

м. Кам’янець-Подільський, пл. Вірменський ринок, 5, які є пам’ятками 

архітектури національного значення, що обліковуються на балансі 

Національного історико-архітектурного заповідника «Камянець» 

73 281,67 грн 

https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

30.09.2021 

 

5 років 

 

Дізнатись більше 

3 239,63 грн 

м. Хмельницький, 
вул. Сіцінського, 11 

Приміщення на 1-му поверсі в будівлі складу №3 

загальною площею 171,2 м², що обліковується на 

балансі філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс» 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-171-2-kv-m-2/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Будівля прохідної Хмельницька обл..               
м. Кам’янець-
Подільський,         

просп. Грушевського, 
2а 

50,2 м² 5 років  

 

 

14,3  грн 

 

Приміщення на 1-му 

поверсі будівлі (кімн. 

4, 23, 24, 25, 26)  

м. Хмельницький,         
вул. Чорновола, 176/1 

79,1  м2  5 років 3 811,18 грн 

Частина холу на 1-му 

поверсі будівлі 

навчально-

методичного центру 

м. Хмельницький,   

вул. Інститутська, 11/3 

9 м2  5 років  432 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prokhidna-ploshcheiu-50-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prokhidna-ploshcheiu-50-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prokhidna-ploshcheiu-50-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-79-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-79-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-79-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-79-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-79-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-79-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-79-1-kv-m-3/
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210812-46564


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення 

розміщені на 11-му 

поверсі 

адміністративної 

будівлі 

 

м. Хмельницький,            
вул. Героїв Майдану, 12 

183 м² 5 років  

 

 

6 494,83 грн 

 

Приміщення на 3-му 

поверсі будівлі 

лабораторного 

корпусу 

 

м. Хмельницький,           
вул. Свободи, 36 

78,1 м² 5 років 4 707,3 грн 

Підвальні 

приміщеньня в 

адміністративній 

будівлі  

 

м. Хмельницький,                        

вул. Соборна, 29 

 

44,2 м² 5 років  2 249,09 грн 

https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008
https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008
https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008
https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008
https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008
https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008
https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008
https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008
https://prozorro.sale/auction/LLD001-UA-20210804-14008
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-78-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-78-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-78-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-78-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-78-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-78-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-78-1-kv-m-3/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-44-2-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-44-2-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-44-2-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-44-2-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-44-2-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-44-2-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-44-2-kv-m-2/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Частина приміщення 

технічного поверху та 

одне антено-місце на 

даху адміністративної 

будівлі 

м. Хмельницький,                                
вул. Володимирська, 

109 

12 м²  5 років 2 364,59  грн 

Приміщення у корпусі 

столярної будівельної 

майстерні 

Хмельницька обл.,                    

м. Кам’янець-

Подільський,           

вул. Драгоманова, 9 

498,2 м²  

(в т.ч. приміщення 

площею 408,6 м²  

та 29,6 м² на 

першому поверсі та 

приміщення площею 

60,0 м² на другому 

поверсі)  

5 років 6 616,1  грн 

Приміщення на 7-му 

поверсі 

адміністративного 

будинку 

м. Хмельницький,                 

вул. Свободи, 36 

62 м²  

(кімнати № 213 -  

37,2 м², № 214 -  

19,2 м²,                   

та площа загального 

користування 5,6 м²) 

5 років 59,47 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-12-kv-m-27/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-1-i-2-pov-u-stoliarnii-budmaisterni-ploshcheiu-498-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-1-i-2-pov-u-stoliarnii-budmaisterni-ploshcheiu-498-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-1-i-2-pov-u-stoliarnii-budmaisterni-ploshcheiu-498-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-1-i-2-pov-u-stoliarnii-budmaisterni-ploshcheiu-498-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-1-i-2-pov-u-stoliarnii-budmaisterni-ploshcheiu-498-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-1-i-2-pov-u-stoliarnii-budmaisterni-ploshcheiu-498-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-1-i-2-pov-u-stoliarnii-budmaisterni-ploshcheiu-498-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-na-1-i-2-pov-u-stoliarnii-budmaisterni-ploshcheiu-498-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/kabinet-ploshcheiu-62-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/kabinet-ploshcheiu-62-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/kabinet-ploshcheiu-62-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/kabinet-ploshcheiu-62-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/kabinet-ploshcheiu-62-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/kabinet-ploshcheiu-62-kv-m/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення в будівлі 

виробничих 

приміщень № 4, 5, 6  

м. Хмельницький,                      
вул. Юхима 

Сіцінського, 49 

56,3 м²  5 років 24,03  грн 
 

Нежитлові 

вбудовано-

прибудовані 

приміщення 9-ти 

поверхового 

гуртожитку № 4  

м. Хмельницький,                      

вул. Інститутська, 7 

 

278,07 м²  

(в т.ч. площа ганку 

16,07 м²)  

5 років 

 

14 579,42  грн 

 

Частина приміщення 

у вестибулі 1-го  

поверху   

та частини 

приміщення у фойє 

2-го поверху  

в навчальному 

корпусі № 4 

 

м. Хмельницький,                        
вул. Інститутська, 11/1 

20 м² 

 

 

6 м² 

5 років 1 272,7  грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-278-07-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-26-kv-m/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення на 1-му 

поверсі будівлі 

колишнього магазину 

м. Хмельницький,                        
вул. Майборського, 11 

60,9 м² 5 років 1 953,87 грн 

Нерухоме майно - 

гідротехнічні споруди 

рибогосподарської 

технологічної 

водойми – 

нагульного ставка 

«Пустяк» у складі: 

верховини ставу та 

нагульного русла 

ставу 

Хмельницька обл., 
Красилівський р-н, 

Великозозулинецька 
с/рада 

 

5 років 

 

6 896,45 грн 

 

Приміщення в 

триповерховій 

адміністративній 

будівлі з підвалом      

та триповерхова  

будівля виробничого 

корпусу з підвалом 

Хмельницька обл.,          

м. Кам'янець-

Подільський,                   

пл. Вірменський ринок, 8 

 

Хмельницька обл.,          

м. Кам'янець-

Подільський,                   

пл. Вірменський ринок, 5  

2 164,8 м² 

 

 

 

 

3 661,1 м² 

5 років 

 

73 281,67 грн 

 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-9-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-9-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-9-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-9-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-9-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-9-kv-m-2/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-60-9-kv-m-2/
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLE001-UA-20210828-12504
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210902-01104


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення на 1-му 

поверсі в будівлі 

складу № 3 

м. Хмельницький,  
вул. Сіцінського, 11 

171,2 м² 5 років 3 239,63 грн 

https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143
https://prozorro.sale/auction/LLP001-UA-20210907-46143


 

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
mailto:Khmelnytskyi@spfu.gov.ua
mailto:Khmelnytskyi@spfu.gov.ua
https://t.me/khmelnytskyi_spfu
https://t.me/khmelnytskyi_spfu

