
1,8 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих

аукціонів

126

Кількість очікуваних аукціонів на квітень Загальна кількість опублікованих аукціонів

254 439

12.04.2021 - 18.04.2021

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

Оренда державного нерухомого майна - нежитлові приміщення загальною 
площею 350,00 кв.м за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 50, на 
першому поверсі редакційно-видавничого корпусу.

75,00 тис. грн 8263%

0%

1522%60,10 тис. грн

68,50 тис. грн
Проведення аукціону на продовження договору оренди № 669 від 
31.05.2004 нерухомого майна, що належить до державної власності, 
а саме нежитлові приміщення загальною площею 414,00 кв.м., 
м. Київ, пр-т Палладіна, 46

Продовження договору оренди від 31.10.2016 №6199-Н державного майна -  
нежитлові приміщення - загальною площею 53,00 кв.м, розміщеного за 
адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 5
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753,23
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ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

191,20 тис. грн

37,11 тис. грн

55,24 тис. грн
Оренда нерухомого майна – навісу № 3 павільйону № 12 (літера «Р3») 
загальною площею 1466,1 кв. м, Київ, 03124, Київська область, 
проспект Академіка Глушкова, 1

Передача в оренду державного нерухомого майна – нежитлових приміщень 
з №170 по №196 включно, загальною площею 340,40 кв м, п'ятого поверху 
будинку артистів  цирку (Літ.А-5), яке розташоване за адресою: 
Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, 137 
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20.04.21

22.04.21

20.04.21

3 - продовження
12 - нові

158 - продовження
8 - зі зниженням
88- нові

61 - продовження

280 - продовження
18 - зі зниженням
141 - нові

Оренда- Будівлі загального промислового призначення площею 1020 кв. м, 
за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Криворізька, 1, 
на балансі Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний 
машинобудівний завод ім. О.М.Макарова"

НАДІЙШЛО 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ 
ДЕПОЗИТІВ млн грн



КВІТЕНЬ

01.01.2021 - 18.04.2021

успішних 
аукціонів

231
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кількістьсть 
учасників

1,39
ріст орендної 
ставки

76%

З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 86 млн грн

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 704 млн грн

успішних 
аукціонів
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учасників

1,26 45%10 622,80
 тис. грн
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ріст орендної 
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щомісячних 
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від аукціонів

1 785,95
тис. грн


