
1,3 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих

аукціонів
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Кількість очікуваних аукціонів на лютий Загальна кількість опублікованих аукціонів

274 320

01.02.2021 - 07.02.2021

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

Оренда державного нерухомого майна - нежитлових приміщень 
водної станції (інв. № 101310681), загальною площею 70,30 кв. м., 
за адресою: м. Одеса, пров. Спортивний, 2

510,33 тис. грн. 13332%

0%

19%7,07 тис. грн.

12,20 тис. грн.
Повторний аукціон зі зниженням стартової орендної плати про передачу 
в оренду державного нерухомого майна - частини першого поверху та 
другий поверх їдальні  «МЕРИДІАН» загальною площею 558,13 кв. м, 
за адресою: вул. Хрещатик, 66, м. Черкаси, Черкаська область

Оренда державного нерухомого майна - нежитлових приміщень 1-го 
поверху двоповерхової будівлі управління порту № 4, літ. "Д" (інв. № 072503), 
загальною площею 140,90 кв. м., за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/3
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ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

Топ-3 ОГОЛОШЕНІ аукціони по ціні Дата аукціону
Стартова орендна
ставка за місяць

79,72 тис. грн.

28,75 тис. грн.

46,39 тис. грн.
Оренда - частини будівлі - склад із замощенням на 1 поверсі площею 
2083,10 кв. м., яка розташована за адресою: м. Дніпро, 
пр. Богдана Хмельницького, 151Д, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Конструкторське бюро «Південне»  ім. М.К. Янгеля»

Продовження договору оренди від 15.08.2005 № 251 –  
частини будівлі їдальні  літ. «Г» площею 96,8 кв. м, 
за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 42
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2 - продовження
6 - нові

154 - продовження
3 - зі зниженням
117- нові

12 - продовження

171 - продовження
3 - зі зниженням
146 - нові

Оренда частини трьоповерхової окремо розташованої адміністративної 
будівлі,  площею 920,00 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Переяслав, 
вул. Б. Хмельницького, 95  та перебуває на балансі Головного управління 
ДПС у Київській області

НАДІЙШЛО 
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ЛЮТИЙ

01.01.2020 - 07.02.2021

З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 235,1 млн грн
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