
Оренда  

державного  

майна 
lнформацiйний бюлетень 

Липень 2021 року 

Хмельницька область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

 

Приміщення загальною площею 13,1 м² на 
другому поверсі адміністративної будівлі 

м. Хмельницький,        
вул. Героїв Майдану, 36 

09.07.2021 

 

766,30 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-13-1-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

 

Частина холу площею 9 м2 (у тому числі площа 
загального користування 3,2 м2) на першому поверсі 
будівлі навчально-методичного центру 

 

м. Хмельницький,         
вул. Зарічанська, 9 

13.07.2021 

 

432,00 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-9-kv-m-12/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

 

Приміщення загальною площею 43,78 м2 на 
першому поверсі будинку побуту    

м. Хмельницький,         
вул. Майборського, 15/1 

16.07.2021 

 

1 330,17 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-43-78-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

 

Будівля павільйонного типу загальною площею 107,9 м2  

м. Хмельницький,               
вул. Сіцінського, 8 

20.07.2021 

 

4 426,49  грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-107-9-kv-m/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладення договору оренди  

Приміщення площею 2.м². на першому поверсі 
гуртожитку №1 

Хмельницька обл.,                         
м. Кам'янець-Подільський,         
вул. Шевченка, 12 а 

27.07.2021 

 

24,65 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-02-000084-3


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Укладення договору оренди  

 

Приміщення загальною площею 183 м², розміщене  на  
11-му поверсі адміністративної будівлі 

м. Хмельницький,          
вул. Героїв Майдану, 12 

30.07.2021 

 

6 494,83 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-ploshcheiu-183-kv-m/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення на 

другому поверсі 

адміністративної 

будівлі  

м. Хмельницький,        

вул. Героїв 

Майдану, 36 

 

13,1 м²  5 років  

 

 

766,30 грн 

 

Частина холу на 

першому поверсі 

будівлі навчально-

методичного 

центру  

м. Хмельницький, 

вул. Зарічанська, 9 

9 м2 (у тому числі 

площа 

загального 

користування    

3,2 м2) 

5 років 432,00 грн  

 

Приміщення на 

першому поверсі 

будинку побуту    

 
м. Хмельницький,         

вул. Майборського, 

15/1 

 

43,78 м2  

 

5 років  

 

1 330,17 грн 

 

Будівля 

павільйонного типу  

 

м. Хмельницький,               

вул. Сіцінського, 8 

 

107,9 м2  

 

5 років  

 

4 426,49 грн 
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Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Приміщення  на 

першому поверсі 

гуртожитку №1 

 

Хмельницька обл.,               

м. Кам'янець-

Подільський,                 

вул. Шевченка, 12 а 

 

2.м² 5 років 

 

24,65 грн 

 

Приміщення на   

11-му поверсі 

адміністративної 

будівлі 

 

м. Хмельницький,            

вул. Героїв Майдану, 

12 

 

183 м² 5 років 

 

6 494.83 грн 
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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 
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