
Оренда  

державного  

майна 
lнформацiйний бюлетень 

Квітень 2021 року 
                                           Хмельницька область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Приміщення на другому поверсі 
громадського будинку 

 

Приміщення площею 10,7 м² на 
другому поверсі громадського будинку  

 

Хмельницька обл.,               
м. Ізяслав, вул. Шевченка, 14  

 

01.04.2021 

 

509,25  грн 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-11-000075-2/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-11-000075-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Група інвентарних об’єктів у складі 
приміщення пункту заправки ПММ та 
приміщення складу мастильних матеріалів  

 
Група інвентарних об’єктів у складі 
приміщення пункту заправки ПММ загальною 
площею 23,9 м² та приміщення складу 
мастильних матеріалів площею 62,6 м² 

 

м. Хмельницький,           

вул. Чорновола 161/1 

 

02.04.2021 

 

24,60  грн 
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-09-000045-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Приміщення 

Приміщення загальною площею 19,6 м²  

 

Хмельницька обл., смт Чемерівці, 

провул. Кооперативний, 6  
 

06.04.2021 

 

546,61 грн 
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-11-000114-2


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Приміщення буфету 

 

Приміщення буфету загальною площею 
54,65 м² 

 

Хмельницька обл., м. Кам’янець-

Подільський, вул. Лесі Українки, 95  

 

12.04.2021 

 

2025,48 грн   

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-18-000027-3


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Приміщення магазину 

Приміщення магазину загальною площею 
42,5 м² 

 

Хмельницька обл. м. Ізяслав, 

вул. Шевченка, БОС 14/1,  

 

12.04.2021 

 

1452,68  грн 

5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-19-000072-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Частина технічного поверху 

Частина технічного поверху площею 
10,0 м²  

 

м. Хмельницький,              

вул. Кам’янецька, 110/1  

 

13.04.2021 

 

11,27 грн  
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-18-000053-3


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі гуртожитку №1 

Продовження договору оренди частини 
нежитлового приміщення площею 2,0 м² 
на першому поверсі гуртожитку №1 

Хмельницька обл, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Шевченка, 12а 

20.04.2021 

 

49.29 грн. 
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-25-000128-1/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Частина нежитлового приміщення на 
другому поверсі гуртожитку №2 

Продовження договору оренди частини 
нежитлового приміщення площею 2,8 м². 
на другому поверсі гуртожитку №2 

Хмельницька обл., м. Кам'янець-

Подільський, вул. Шевченка, 12б 

21.04.2021 

 

65,98 грн. 
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000062-1/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі гуртожитку №3 

Продовження договору оренди частини 
нежитлового приміщення площею 2,0 м² 
на першому поверсі гуртожитку №3 

Хмельницька обл., м. Кам'янець-

Подільський, вул. Тімірязєва, 114а,  
22.04.2021 

 

49.29 грн. 
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000070-1


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Приміщення пам’ятки архітектури 16 
ст. Різницької башти  

Передача в оренду нерухомого майна – 
приміщення пам’ятки архітектури 16 ст. 
Різницької башти загальною площею 
63,1 м² (охорон. № 727/5) 

Хмельницька обл., місто Кам’янець-

Подільський, вул. Вали,5 

22.04.2021 

 

4 275.00 грн. 
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000050-1/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Приміщення на першому поверсі 
будинку побуту 

Продовження Договору № 1519 оренди індивідуально 
визначеного (нерухомого) майна, що належить до 
державної власності, від 03.03.2014, у редакції від 
11.01.2019 - приміщення загальною площею 29,9 кв.м. 
на першому поверсі будинку побуту 

м. Хмельницький,                 

вул. Майборського, 15/1 
23.04.2021 

 

1 280.83 грн.  
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-01-000027-1/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Приміщення на першому поверсі 
будинку побуту 

Продовження Договору № 1520 оренди індивідуально 
визначеного (нерухомого) майна, що належить до 
державної власності, від 03.03.2014, у редакції від 
11.01.2019 - приміщення загальною площею 32,9 м² (в 
т.ч. площа загального користування 7,2 м²) на 
першому поверсі будинку побуту 

м. Хмельницький,                 

вул. Майборського, 15/1 
26.04.2021 

 

1 564.56 грн. 
5 років 

 

Взяти участь в 
аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-02-000062-1/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Будівля прохідної при НС-I, А, будівля прохідної при 
НС-II, Б, будівля НС-I (насосна станція I-го підйому), 
В, будівля НС-II (насосна станція II-го підйому), Г, 
будівля ЗРУ, Д 

Передача в оренду групи інвентарних об'єктів у складі: 
будівля прохідної при НС-I, А загальною площею 42,0 м², 
будівля прохідної при НС-II, Б загальною площею 49,0 м², 
будівля НС-I (насосна станція I-го підйому), В загальною 
площею 120,8 м², будівля НС-II (насосна станція II-го 
підйому), Г загальною площею 131,5 м², будівля ЗРУ, Д 
загальною площею 161,9 м² 

Хмельницька обл.,        
Кам'янець-Подільський р-н,       
с. Гораївка,   вул. Садова, 36а 

26.04.2021 

3 691.12 грн. 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-05-000006-1/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Будівля гаража 

Продовження договору оренди будівлі 
гаража площею 103,1 м² 

м. Хмельницький               
вул. Тернопільська, 13/2 

28.04.2021 

3 866.25 грн. 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-06-000072-2/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Приміщення на другому поверсі 
адміністративної будівлі 

Продовження договору оренди приміщень 
загальною площею 56,9 м² на другому 
поверсі адміністративної будівлі 

м. Хмельницький        
вул. Соборна, 75 

29.04.2021 

3 649.62 грн. 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-07-000103-1/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Внутрішній дворика з дерев'яною галереєю 
Міської (Михайлівської) брами 

Продовження договору оренди внутрішнього дворика з дерев'яною 
галереєю Міської (Михайлівської) брами площею 113,6 м² в 
комплексі Міської брами, що є пам'яткою архітектури національного 
значення, занесеної до переліку пам'яток постановою Ради 
Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970 "Про впорядкування справи 
обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української 
РСР" (охоронний № 727/2) 

Хмельницька обл.,                    
м. Кам'янець-Подільський,         
вул. Замкова, 3 

30.04.2021 

8 493.80 грн. 
5 років 

Взяти участь в аукціоні 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-09-000014-2


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення на 

другому поверсі 

громадського 

будинку  

 

Хмельницька область,  

м. Ізяслав,  вул. 

Шевченка, 14 

 

10,7 м² 5 років 

 

509,25  грн.  

 

Група інвентарних 

об’єктів у складі 

приміщення пункту 

заправки ПММ  та 

приміщення складу 

мастильних 

матеріалів   

 

вул. Чорновола 161/1, 

м. Хмельницький  

 

1) приміщення 

пункту заправки 

ПММ загальною 

площею 23,9 м² 

2) приміщення 

складу мастильних 

матеріалів площею 

62,6 м² 

 

5 років 24,60  грн 

 

Приміщення Хмельницька область, 

смт. Чемерівці, 

провул. 

Кооперативний, 6 

 

19,6  м² 

 

5 років 

 

546,61 грн 

 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-11-000075-2/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-11-000075-2/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-11-000075-2/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-11-000075-2/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-11-000075-2/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-09-000045-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-09-000045-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-09-000045-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-09-000045-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-09-000045-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-09-000045-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-09-000045-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-09-000045-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-11-000114-2


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення буфету  

 

Хмельницька область, 

м. Кам’янець-

Подільський,  вул.  

Лесі Українки, 95 

54,65 м² 

 

 

 

 

5 років 

 

2025,48 грн 

 

 

Приміщення 

магазину  

Хмельницька область , 

м. Ізяслав, вул. 

Шевченка, БОС 14/1 

 

42,5  м² 5 років 

 

1452,68 грн 

Частина технічного 

поверху  

 

 

 

 

Хмельницька область, 

м. Хмельницький,  

вул. Кам’янецька, 

110/1 

 

10,0  м² 5 років 

 

11,27 грн 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-18-000027-3
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-19-000072-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-19-000072-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-18-000053-3
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-18-000053-3


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

гуртожитку №1 

 

Хмельницька обл,    м. 

Кам'янець-

Подільський, вул. 

Шевченка, 12а 

 

2,0 м²  5 років 

 

49.29 грн. 

 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

другому поверсі 

гуртожитку №2 

 

Хмельницька обл., м. 

Кам'янець-

Подільський, вул. 

Шевченка, 12б 

 

2,8 м² 

 

5 років 

 

65.98 грн. 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

гуртожитку №3 

 

Хмельницька обл., м. 

Кам'янець-

Подільський, вул. 

Тімірязєва, 114а,  

 

2,0 м²  

 

5 років 

 

49.29 грн. 

 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-25-000128-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-25-000128-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-25-000128-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-25-000128-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-25-000128-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000062-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000062-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000062-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000062-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000062-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000070-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000070-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000070-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000070-1
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000070-1


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення 

пам’ятки 

архітектури 16 ст. 

Різницької башти 

 

Хмельницька обл., 

місто Кам’янець-

Подільський, вул. 

Вали,5 

 

63,1 м²  

 

5 років 

 

4 275.00 грн. 

 

Приміщення на 

першому поверсі 

будинку побуту 

 

м. Хмельницький, 

вул. Майборського, 

15/1 

 

29,9 м²  

 
5 років 

 
1 280.83 грн.  
 

Приміщення на 

першому поверсі 

будинку побуту 

м. Хмельницький, 

вул. Майборського, 

15/1 

32,9 м² (в т.ч. площа 

загального 

користування 7,2 м²)  

5 років 1 564.56 грн. 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000050-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000050-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000050-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-03-31-000050-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-01-000027-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-01-000027-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-01-000027-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-02-000062-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-02-000062-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-02-000062-1/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Будівля прохідної 

при НС-I, А  

Будівля прохідної 

при НС-II, Б  

Будівля НС-I 

(насосна станція I-го 

підйому), В  

Будівля НС-II 

(насосна станція II-

го підйому), Г  

Будівля ЗРУ, Д 

Хмельницька обл., 

Кам'янець-

Подільський р-н,         

с. Гораївка,               

вул. Садова, 36а 

 

будівля прохідної 

при НС-I, - 42,0 м²,  

будівля прохідної 

при НС-II, Б - 49,0 

м²,  

будівля НС-I 

(насосна станція I-го 

підйому), В - 120,8 

м²,  

будівля НС-II 

(насосна станція II-

го підйому), Г - 

131,5 м²,  

будівля ЗРУ, Д - 

161,9 м² 

 

5 років 

 

3 691.12 грн. 

 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-05-000006-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-05-000006-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-05-000006-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-05-000006-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-05-000006-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-05-000006-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-05-000006-1/
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Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Будівля гаража  м. Хмельницький               

вул. Тернопільська, 

13/2 

103,1 м² 5 років 3 866.25 грн. 

Приміщення на 

другому поверсі 

адміністративної 

будівлі 

м. Хмельницький        

вул. Соборна, 75 

56,9 м²  5 років 3 649.62 грн. 

Внутрішній дворика 

з дерев'яною 

галереєю Міської 

(Михайлівської) 

брами 

 

Хмельницька обл.,                    

м. Кам'янець-

Подільський,         

вул. Замкова, 3 

 

113,6 м²  

 

5 років 

 

8 493.80 грн. 
 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-06-000072-2/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-07-000103-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-07-000103-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-07-000103-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-07-000103-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-07-000103-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-07-000103-1/
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-09-000014-2
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-09-000014-2
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-09-000014-2
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-09-000014-2
https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2021-04-09-000014-2


 

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

