
2,65 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих

аукціонів

149

Кількість очікуваних аукціонів на квітень Загальна кількість опублікованих аукціонів

135 485

19.04.2021 - 25.04.2021

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

Аукціон з продовження договору оренди державного нерухомого майна, 
а саме:частини нежитлового приміщення площею 4,0 кв.м,
 м.Львів, вул.Любінська,168.

251,00 тис. грн 5164%

12535%

3471%75,00 тис. грн

100,00 тис. грнОренда частини приміщення №3-2 будівлі "Паркінг (блок Б)" площею 
6 кв. м, за адресою: Київська обл., село Гора, вулиця Бориспіль-7

Електронний аукціон на право оренди державного нерухомого майна - 
нежитлової будівлі літ. "А-1" площею 147.5 кв. м, за адресою: Рівненська 
область, місто Рівне, вулиця Драгоманова, 21В
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17 ТИЖДЕНЬ 2021
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936,97
тис. грн

ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

131,21 тис. грн

77,04 тис. грн

83,78 тис. грн
Проведення аукціону на продовження договору оренди № 6568 від 
13.09.2013 нерухомого майна , що належить до державної власності, а саме 
нежитлові приміщення площею 400.80 кв.м., що розміщене за адресою: 
м. Київ,  пр-т. Повітрофлотський, 37 

Продовження договору оренди від 15.02.2012 №209840910558 державного 
майна: Нежитлові приміщення учбового корпусу № 6, а саме: приміщення 
1-го поверху (368,1 кв.м.) та приміщення напівпідвалу (237,99кв.м.), 
м. Одеса, вул. Пастера,16
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28.04.21

27.04.21

28.04.21

5 - продовження
16 - нові

85 - продовження
2 - зі зниженням
48- нові

73 - продовження

313 - продовження
15 - зі зниженням
157 - нові

Оренда державного нерухомого майна – група інвентарних об’єктів 
вантажно-розвантажувальної дільниці, за адресою: 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2

НАДІЙШЛО 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ 
ДЕПОЗИТІВ млн грн



КВІТЕНЬ

01.01.2021 - 25.04.2021

успішних 
аукціонів

327
середня 
кількістьсть 
учасників

1,36
ріст орендної 
ставки

78%

З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 97,7 млн грн

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 715,7 млн грн

успішних 
аукціонів

1214
середня 
кількістьсть 
учасників

1,26 47%11 236,40
 тис. грн

ОРЕНДА

сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

ріст орендної 
ставкисума нових 

щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

2 443,51
тис. грн


