
Оренда  

державного  

майна 
lнформацiйний бюлетень 

Серпень 2021 року 

Хмельницька область 



Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

 

Частина нежитлового приміщення площею 4 м², 
що знаходиться у підвалі студентського гуртожитку 
№ 1  

м. Хмельницький,        
вул. Кам’янецька, 110 

03.08.2021 

 

96,12  грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-85/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Частина холу площею 9 м², що знаходиться на 
першому поверсі будівлі навчально-методичного 
центру  

м. Хмельницький,         
вул. Зарічанська, 9 

05.08.2021 

 

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  

Частина нежитлового приміщення площею 4 м², що 
знаходиться у підвалі студентського гуртожитку № 2  

м. Хмельницький,         
вул. Інститутська, 11/3 

06.08.2021 

 

96,12 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-86/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Частина нежитлового приміщення площею 4 м², що 
знаходиться у підвалі студентського гуртожитку № 4  

м. Хмельницький,         
вул. Інститутська, 7 

10.08.2021 

 

96,12 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-87/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

Частина нежитлового приміщення площею 4 м², що 
знаходиться на першому поверсі студентського 
гуртожитку № 5 

м. Хмельницький,         
вул. Кам’янецька, 112/2 

13.08.2021 

 

106,8 грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-88/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна оренди Строк оренди 

Укладення договору оренди  

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної при НС-

І, А загальною площею 42 м2, будівля прохідної при НС-ІІ, Б 

загальною площею 49 м2 , будівля НС-І (насосна станція І-го 

підйому), В загальною площею 120,8 м2,будівля НС-ІІ (насосна 

станція ІІ-го підйому), Г загальною площею 131,5 м2, будівля 

ЗРУ, Д загальною площею 161,9 м2 

Кам’янець-Подільський р-н, 

Хмельницька обл.,                             

с. Гораївка, вул. Садова, 36, а 

18.08.2021 

 

1 845,56 грн 5 років 

 

Дізнатись більше 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-16-000073-3


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

 

Частина нежитлового приміщення загальною площею 
30,8 м2, що знаходиться на першому поверсі будівлі 
поліклініки 

м. Хмельницький,                                
вул. Проскурівського підпілля, 112 

18.08.2021 

 

3 112,47  грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-30-8-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

 

Нежитлове приміщення площею 17,1 м², яке розміщене 
на першому поверсі житлового будинку 

Хмельницька обл., м. Славута, 
вул. Ярослава Мудрого, 37 

20.08.2021 

 

528,23  грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-17-1-kv-m-6/


Адреса Дата аукціону 

Стартова ціна 
оренди 

Строк оренди 

Продовження договору оренди  

 

Частина нежитлового приміщення площею 1 м², яке 
розміщене на першому поверсі адмінбудинку 

 

Хмельницька обл., смт  Білогіря, 
вул. Шевченка, 44 

31.08.2021 

 

19,94  грн 

5 років 

 

Дізнатись більше 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-adminbudynku-ploshcheiu-1-kv-m/


Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Частина нежитлового 

приміщення площею 

у підвалі 

студентського 

гуртожитку № 1  

м. Хмельницький,        
вул. Кам’янецька, 110 

4 м² 5 років  

 

 

96,12   грн 

 

Частина холу на 

першому поверсі 

будівлі навчально-

методичного центру  

м. Хмельницький,    

вул. Зарічанська, 9 

9 м2  5 років 432,00 грн  

Частини нежитлового 

приміщення у підвалі 

студентського 

гуртожитку № 2. 

 

м. Хмельницький,   

вул. Інститутська, 11/3 

 

4 м2  

 

5 років  

 

96,12 грн 

https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-85/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-85/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-85/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-85/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-85/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-85/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-85/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-85/
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https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-9-kv-m-12/
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https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-9-kv-m-12/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-86/
https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-budivli-ploshcheiu-4-kv-m-86/
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Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Частина нежитлового 

приміщення у підвалі 

студентського 

гуртожитку № 4 

м. Хмельницький,            
вул. Інститутська, 7 

4 м² 5 років  

 

 

96,12   грн 

 

Частина нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

студентського 

гуртожитку № 5  

м. Хмельницький,            

вул. Кам'янецька, 112/2 

4 м2  5 років 106,8 грн  

Група інвентарних 

об’єктів у складі: 

*будівля прохідної 

при НС-І, А  

*будівля прохідної 

при НС-ІІ, Б,  

*будівля НС-І 

(насосна станція І-го 

підйому), В, 

*будівля НС-ІІ 

(насосна станція ІІ-го 

підйому), Г,   

*будівля ЗРУ, Д  

Кам’янець-Подільський р-н,              

Хмельницька обл.,                             

с. Гораївка,                      

вул. Садова, 36, а 

 

 

 

42 м2 

49 м2                         

 

120,8 м2 

 

 

131,5 м2                             

.                                                

.                                                 

161,9 м2 

 

5 років  

 

1 845,56 грн 
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Назва Адреса Площа Строк оренди Стартова ціна 

Частини нежитлового 

приміщення, на 

першому поверсі 

будівлі поліклініки 

м Хмельницький,             

вул. Проскурівського 

підпілля, 112 

30,8 м² 5 років 3 112,47  грн 

Нежитлове 

приміщення на 

першому поверсі 

житлового будинку 

Хмельницька обл.,       

м. Славута,                        

вул. Ярослава 

Мудрого, 37 

17,1  м² 5 років 528,23 грн 

Частина ежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

адмінбудинку 

 

Хмельницька обл., 

смт  Білогіря, вул. 

Шевченка, 44 

 

1 м² 5 років 

 

19,94 грн 
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https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-adminbudynku-ploshcheiu-1-kv-m/
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https://orenda.gov.ua/listing/khmelnytska-obl/chastyna-nezhytlovoho-prymishchennia-adminbudynku-ploshcheiu-1-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 
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