
3,34 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих

аукціонів

108

Кількість очікуваних аукціонів на квітень Загальна кількість опублікованих аукціонів

416 420

29.03.2021 - 04.04.2021

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни
Продовження дії договору оренди від 25.12.1992р. №2098409190 
(зі змінами) державного майна - єдиного майнового комплексу 
«Одесавинпром», розташованого за юридичною адресою: 
65044, м.Одеса, Французький бульвар,10

751,35 тис. грн 121%

0%

0%66,99 тис. грн

80,29 тис. грнПродовження договору оренди державного нерухомого майна - групи 
інвентарних об’єктів із 75 найменувань, Україна, м.Суми, м. Конотоп

Оренда нерухомого майна палацу культури «Металург»,
Україна, Новомосковськ, 51200, Дніпропетровська область, Паланочна, 6а

1
2
3

УСПІШНИХ  (79%)
73ВІДМІНЕНИХ

ФДМУ

4

НЕ ВІДБУЛОСЯ
15

92
БУЛО

ЗАПЛАНОВАНО

ОРЕНДА

14 ТИЖДЕНЬ 2021

середня 
кількістьсть 
учасників

1,21
ріст 
орендної 
ставки

72%
сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

1 233,61
тис. грн

ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

571,28 тис. грн

45,03 тис. грн

63,96 тис. грн
Проведення аукціону на продовження договору оренди від 24.03.2008 № 4023 
нерухомого майна, що належить до державної власності, а саме нежитлові 
приміщення площею 198,00 кв. м., що знаходиться за адресою: 
м. Київ, вул. Фролівська, 4

Оренда-  нежитлового вбудованого  приміщення площею 132.3 кв. м., 
розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., смт. Слобожанське, 
вул. Теплична, 2 

1
2
3

08.04.21

08.04.21

08.04.21

5 - продовження
10 - нові

233 - продовження
19 - зі зниженням
164- нові

46 - продовження

236 - продовження
19 - зі зниженням
165 - нові

Проведення аукціону на продовження договору оренди від від 29.12.2004 
№ 878ФДМУ державного окремого індивідуально визначеного майна,
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9, Київська обл., Бориспільський р-н, 
с. Кийлів, вул. Рудяківська, 54

НАДІЙШЛО 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ 
ДЕПОЗИТІВ млн грн



КВІТЕНЬ

01.01.2021 - 04.04.2021

успішних 
аукціонів

32
середня 
кількістьсть 
учасників

1,31
ріст орендної 
ставки

63%

З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 618 млн грн

успішних 
аукціонів

925
середня 
кількістьсть 
учасників

1,24 43%9 234,84
 тис. грн

ОРЕНДА

сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

ріст орендної 
ставкисума нових 

щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

223,61
тис. грн

114,1 млн грн (в березні)


