
2,83 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих

аукціонів

116

Кількість очікуваних аукціонів на лютий Загальна кількість опублікованих аукціонів

114 357

15.02.2021 - 21.02.2021

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

Проведення аукціону на продовження договору оренди № 1892 від 
30.06.2005 державне нерухоме майно площею 250,2 кв.м., що розміщене 
за адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 2 

67,51 тис. грн. 0%

552%

3601%45,00 тис. грн.

65,00 тис. грн.
Аукціон з продовження договору оренди частини нежитлового 
вбудованого приміщення загальною площею 23,0 кв.м. яке розташоване 
на першому поверсі будівлі літ. Б-3 – новий аеровокзал за адресою: 
м. Львів, вул. Любінська, 168

Оренда державного нерухомого майна -нежитлові приміщення площею
 615.8 кв. м, за адресою: місто Київ, вулиця М.Хвильового, 15, що 
обліковується на балансі ДП МОУ "ОАРС". Ключ 5491
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УСПІШНИХ  (62%)
64ВІДМІНЕНИХ

ФДМУ

7

НЕ ВІДБУЛОСЯ
18

89
БУЛО

ЗАПЛАНОВАНО

ОРЕНДА

8 ТИЖДЕНЬ 2021

середня 
кількістьсть 
учасників

1,33
ріст 
орендної 
ставки

46%
сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

502,29
тис. грн

ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

47,62 тис. грн.

33,38 тис. грн.

39,37 тис. грн.
Проведення аукціону на продовження договору оренди № 8259 від 
25.10.2018 8259 державного нерухомого майна загальною площею 
219,2 кв.м., що розміщене за адресою: 03680, м. Київ, пр-т Лобановського, 51 

Оренда державного нерухомого майна –  нежитлові приміщення, загальною 
площею 286,22 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 8, на 
цокольному та частині першого поверху будівлі. 
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6 - продовження
12 - нові

68 - продовження
0 - зі зниженням
46- нові

38 - продовження

197 - продовження
4 - зі зниженням
157 - нові

Оренда державного майна загальною площею 857,8 кв. м другого поверху 
будівлі адміністративно – лабораторного корпусу № 1, розташованого за 
адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Астрономічна, 33

НАДІЙШЛО 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ 
ДЕПОЗИТІВ млн. грн.



ЛЮТИЙ

01.01.2021 - 21.02.2021

успішних 
аукціонів

157
середня 
кількістьсть 
учасників

1,31
ріст орендної 
ставки

100%

З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 334,1 млн грн

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 487,8 млн грн

успішних 
аукціонів

416
середня 
кількістьсть 
учасників

1,28 93%5 109,14
 тис. грн

ОРЕНДА
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щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

ріст орендної 
ставкисума нових 

щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

1 574,38
тис. грн


