
1,49 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих

аукціонів

115

Кількість очікуваних аукціонів на квітень Загальна кількість опублікованих аукціонів

379 446

05.04.2021 - 11.04.2021

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни
Аукціон з продовження договору оренди державного нерухомого 
майна - частини нежитлового приміщення, загальною площею 4,0 кв.м, 
на першому поверсі будівлі під літ."Б-3" – новий аеровокзал за адресою: 
м.Львів. вул..Любінська. 168

80,00 тис. грн 4872%

75%

4243%71,00 тис. грн

75,00 тис. грн
Продовження дії договору оренди від 30.09.2015 № 1729 державного 
майна - нежитлового приміщення № 3.1.4 (інв. №47578), площею 32,0 кв.м, 
на 3-му поверсі пасажирського терміналу «D», що розміщене за адресою: 
Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Аукціон з продовження договору оренди державного нерухомого майна - 
частини нежитлового приміщення, загальною площею 4,0 кв.м, на першому 
поверсі будівлі під літ."Б-3" – новий аеровокзал за адресою: м. Львів 
вул. Любінська. 168, що перебуває на балансі ДП "МА "Львів" ім.Д.Галицького
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УСПІШНИХ  (85%)
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ЗАПЛАНОВАНО
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15 ТИЖДЕНЬ 2021

середня 
кількістьсть 
учасників

1,46
ріст 
орендної 
ставки

81%
сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

841,58
тис. грн

ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

68,50 тис. грн

30,29 тис. грн

37,78 тис. грн
Проведення аукціону на продовження договору оренди від 13.03.2014 № 6770 
державного майна загальною площею 195,0 кв.м., що розміщене за адресою: 
м.Київ, вул. Освіти, 7, та обліковується на балансі Київського національного
 університету будівництва і архітектури.

Продовження терміну дії договору оренди державного нерухомого майна – 
нежитлових вбудованих приміщень, загальною площею 304,3 кв.м, на 1-му 
поверсі у двоповерховій прибудові до 9-поверхового гуртожитку (літ.А), з
а адресою: 21100, м.Вінниця, вул. Данила Галицького, 58а.
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15.04.21

14.04.21

14.04.21

4 - продовження
6 - нові

233 - продовження
12 - зі зниженням
134- нові

54 - продовження

270 - продовження
15 - зі зниженням
161 - нові

Проведення аукціону на продовження договору оренди № 669 від 31.05.2004 
нерухомого майна, розташованого за адресою: 03680, м. Київ, пр-т Палладіна, 
46, та обліковується на балансі Державного підприємства Український 
науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА".

НАДІЙШЛО 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ 
ДЕПОЗИТІВ млн грн



КВІТЕНЬ

01.01.2021 - 11.04.2021

успішних 
аукціонів

125
середня 
кількістьсть 
учасників

1,42
ріст орендної 
ставки

79%

З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 17,2 млн грн

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 635,1 млн грн

успішних 
аукціонів

1015
середня 
кількістьсть 
учасників

1,25 44%9 915,90
 тис. грн

ОРЕНДА

сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

ріст орендної 
ставкисума нових 

щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

1 047,16
тис. грн


