
Оренда  

державного  

майна
lнформацiйний бюлетень

Жовтень 2021 року

Хмельницька область



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Частина приміщення холу на 1-му поверсі
адміністративної будівлі загальною площею 2 м², що
обліковується на балансі 1-го Державного пожежно-
рятувального загону Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у
Хмельницькій області

м. Хмельницький,           
вул. Героїв Чорнобиля, 1/2

05.10.2021

127,64 грн
5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Укладання договору оренди 

Приміщення офісу кімнати № 136; № 137
загальною площею 40,2 м², що обліковуються на
балансі Донецького національного університету
ім. Василя Стуса

м. Хмельницький,        
вул. Свободи, 36

05.10.2021

38,56 грн
5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Частина вбудованого приміщення в фойє 1-го
поверху будівлі загальною площею 8,4 м², що
обліковується на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області

Хмельницька обл.,                        
смт  Білогір’я, вул. Шевченка, 44

06.10.2021

200,88 грн

5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Укладання договору оренди 

Гідротехнічні споруди виросного руслового
ставу «Федірки», що обліковуються на балансі
державного підприємства «Укрриба»

Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н., с. Федірки

12.10.2021

7 432,47 грн

5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Бетонна площадка загальною площею 88 м²,
що обліковується на балансі державної установи
«Райківецької виправної колонії (№78)»

Хмельницька обл., Хмельницький р-н, 
с. Райківці, вул. Паркова, 9

13.10.2021

285,84 грн

5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Укладання договору оренди 

Гідротехнічні споруди виросного руслового
ставу «Гуральня», що обліковуються на балансі
державного підприємства «Укрриба»

13.10.2021

2 305,71 грн
5 років

Дізнатись більше

Хмельницька обл.,                      
Хмельницький р-н.,       
с. Великі Зозулинці



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Укладання договору оренди 

Приміщення № 4, 5, 6 в будівлі виробничих
приміщень загальною площею 56,3 м², що
обліковуються на балансі Регіонального офісу
водних ресурсів у Хмельницькій області

м. Хмельницький,             
вул. Юхима Сіцінського, 49

19.10.2021

12,02 грн

5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Нежитловоге приміщення на 2-му поверсі
адміністративної будівлі загальною площею 24,1 м², що
обліковується на балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Хмельницькій області

м. Хмельницький, 
вул. Соборна, 29

21.10.2021

1 644,83 грн

5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Укладання договору оренди 

Нерухоме майно - 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

22.10.2021

3 448,23 грн

5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Будівля складського призначення загальною
площею 266,7 м², що обліковується на балансі філії
"Центральна" Концерну "Військторгсервіс

м. Хмельницький, вул. 
Сіцінського,8

26.10.2021

4 508,98 грн

5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Приміщення на 7-му поверсі будівлі лабораторного
корпусу призначення загальною площею 68 м², що
обліковується на балансі Донецького національного
університету імені Василя Стуса

м. Хмельницький,             
вул. Свободи, 36

28.10.2021

4 002,11 грн

5 років

Дізнатись більше



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна 
оренди

Строк оренди

Продовження договору оренди 

Нежитлове приміщення на 2-му поверсі
адміністративного будинку загальною площею 68,7 м²,
що обліковується на балансі Регіонального офісу водних
ресурсів у Хмельницькій області

м. Хмельницький,             
вул. Соборна, 29

29.10.2021

8 289,33 грн

5 років

Дізнатись більше



Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Частина 
приміщення холу 
на 1-му поверсі 
адміністративної 
будівлі

м. Хмельницький,                           
вул. Героїв

Чорнобиля, 1/2

2 м² 5 років 127,64 грн

Приміщення офісу 
кімнати №136, 
№137

м. Хмельницький,        
вул. Свободи, 36

40,2 м2 5 років 38,56 грн

Частина
вбудованого
приміщення в фойє
1-го поверху 
будівлі

Хмельницька обл.,                        
смт  Білогір’я,         

вул. Шевченка, 44

8,4 м² 5 років 200,88 грн

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-2-kv-m-222/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/prymishchennia-ploshcheiu-40-2-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-8-4-kv-m-3/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Гідротехнічні 
споруди виросного
руслового ставу 
«Федірки»

Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н.,                  

с. Федірки

5 років 7 432,47 грн

Бетонна площадка Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н,            

с. Райківці,                        
вул. Паркова, 9

88 м² 5 років 285,84 грн

Гідротехнічні 
споруди виросного
руслового ставу 
«Гуральня»

Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н.,            
с. Великі Зозулинці

5 років 2 305,71 грн

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-ploshcheiu-0-kv-m-5/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/betonna-ploshchadka-ploshcheiu-88-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/hidrotekhnichni-sporudy-ploshcheiu-0-kv-m-7/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Приміщення № 4, 5, 
6 в будівлі 
виробничих 
приміщень 

м. Хмельницький,                                
вул. Володимирська, 109

56,3 м² 5 років 12,02 грн

Нежитловоге 
приміщення на 2-
му поверсі
адміністративної
будівлі

м. Хмельницький, вул. 
Соборна, 29

24,1 м² 5 років 1 644,83 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/vyrobnychi-prymishchennia-ploshcheiu-56-3-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-24-1-kv-m-4/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/hts-rybohosp-vodoimy-nahulnoho-stavka-pustiak-ploshcheiu-0-kv-m/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна

Будівля 
складського 
призначення

м. Хмельницький, вул. 
Сіцінського,8

266,7 м² 5 років 4 508,98 грн

Приміщення на 7-
му поверсі будівлі
лабораторного 
корпусу 
призначення

м. Хмельницький, вул. 
Свободи, 36

68 м² 5 років 4 002,11 грн

Нежитлове 
приміщення на 2-
му поверсі
адміністративного
будинку

м. Хмельницький, вул. 
Соборна, 29

68,7 м² 5 років 8 289,33 грн

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/budivlia-v-tsilomu-ploshcheiu-266-7-kv-m/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-68-kv-m-4/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-68-7-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
https://t.me/khmelnytskyi_spfu
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/khmelnytskyi.html
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/khmelnytskyi.html
mailto:Khmelnytskyi@spfu.gov.ua
mailto:Khmelnytskyi@spfu.gov.ua
mailto:Khmelnytskyi@spfu.gov.ua
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