
1,6 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих

аукціонів

112

Кількість очікуваних аукціонів на квітень Загальна кількість опублікованих аукціонів

431 437

23.04.2021 - 02.05.2021

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

Аукціон з передачі в оренду державного нерухомого майна - загальною 
площею 70,0 кв.м, на першому поверсі будівлі під "Б-3"- новий аеровокзал  
за адресою: м.Львів, вул. Любінська, 168

1261,00 тис. грн 21344%

911%

8030%300,10 тис. грн

705,10 тис. грн
Оренда державного нерухомого майна: - частини офісних приміщень в 
будівлі та споруди митно - складського комплексу №11
- критого складу в будівлі та споруди  митно - складського комплексу №11
- будівлі кам’яного складу 27-Б м.Чорноморськ, вул. Транспортна, 30 А"

Передача в оренду державного нерухомого майна, яке не було передано 
в оренду за результатами аукціону на продовження договору оренди від 
22.03.2012 № 1260, с. Гораївка, 32386, Хмельницька область, вул. Садова, 36а
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УСПІШНИХ  (83%)
124ВІДМІНЕНИХ

ФДМУ

3

НЕ ВІДБУЛОСЯ
22

149
БУЛО

ЗАПЛАНОВАНО

ОРЕНДА

18 ТИЖДЕНЬ 2021

середня 
кількістьсть 
учасників

1,28
ріст 
орендної 
ставки

287%
сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

3 298,28
тис. грн

ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

122,16 тис. грн

68,45 тис. грн

75,62 тис. грн
Проведення аукціону на продовження договору оренди від 18.12.2009 
№ 4764 державного майна загальною площею 175,0 кв.м., частина 
нежилого приміщення, на другому поверсі будівлі, що розміщене 
за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 54 

Проведення аукціону на продовження договору оренди № 4392 від 
31.07.2009 нерухомого майна, що належить до державної власності, 
а саме нежитлові приміщення, загальною площею 176,90 кв.м., 
розташованого за адресою: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 10
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06.05.21

06.05.21

06.05.21

8 - продовження
14 - нові

260 - продовження
17 - зі зниженням
154- нові

87 - продовження

264 - продовження
19 - зі зниженням
154 - нові

Продовження дії договору оренди від 30.12.2013 № 1538 державного майна - 
нежитлового приміщення № 2.2.20,та нежитлового приміщення № 2.2.22, 
Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

НАДІЙШЛО 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ 
ДЕПОЗИТІВ млн грн



КВІТЕНЬ

01.01.2021 - 02.05.2021

успішних 
аукціонів

437
середня 
кількістьсть 
учасників

1,34
ріст орендної 
ставки

155%

З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 106,1 млн грн

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 724,1 млн грн

успішних 
аукціонів

1344
середня 
кількістьсть 
учасників

1,25 58%13 938,95
 тис. грн

ОРЕНДА

сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

ріст орендної 
ставкисума нових 

щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

5 577,55
тис. грн


