
Оренда

140
було заплановано

4,31
млн грн

231

143

361

1

21

Успішних  
(85%)

Відмінених  
ФДМУ

Не відбулося  
14 – продовження 

7 – нові

118

2 370,62 
тис. грн 
сума нових щомісячних 
надходжень від 
аукціонів

Надійшло 
забезпечувальних 
депозитів

Кількість очікуваних  
аукціонів на травень
135 - продовження, 7 - зі зниженням, 89 - нові

опублікованих 
аукціонів

Загальна кількість 
опублікованих аукціонів
210 - продовження, 23 - зі зниженням, 128 - нові

1,23
середня 
кількістьсть 
учасників

154%
ріст орендної 
ставки

Звіт за тиждень  20 тиждень 2021 | 10.05.2021– 16.05.2021

Топ-3 успішні аукціони по ціні

Топ-3 оголошені аукціони по ціні

Оренда державного нерухомого майна 
- нежитлових приміщень площею 180.4 
кв. м, за адресою: місто Київ, проспект 

Повітрофлотський, 39/1

Передача в оренду державного нерухо-
мого майна - комплексу будівель – Літ. 

А-4, А1-2; Б-2; Ж; В; Д, загальною площею 
5760,0 кв. м, яке розташоване за адре-

сою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 
Наукового містечка, 2

Оренда частини під’їзної колії № 24 ст 
Сіль довжиною 457,00 пог.м, за адресою: 

Донецька обл., місто Соледар

Проведення аукціону на продовження 
договору оренди від від 28.09.2007 

№ 3907державного майна загальною 
площею 469,2 кв.м. що розміщене за 

адресою: м. Київ бул. Л.Українки, 26 А, та 
обліковується на балансі ДП «Укркому-

нобслуговування».

Проведення аукціону на продовження 
договору оренди №293 від 19.08.2005 

нерухомого майна, що належить до 
державної власності, нежитлові примі-
щення загальною площею 429,2 кв.м., 

що розміщене за адресою:  м. Київ, вул. 
Рейтарська, 8/5А. 

Оренда- Будівлі загального промисло-
вого 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»

1002,66 тис. грн

501,26 тис. грн

300,00 тис. грн

162,26 тис. грн

157,31 тис. грн

95,60 тис. грн

Ріст ціни 40642%

21.05.21

Ріст ціни 93001%

18.05.21

Ріст ціни 0%

18.05.21

1

1

2

2

3

3

Наступний 
тиждень



210  
успішних 
аукціонів

1522 
успішних 
аукціонів

3495,10  
тис. грн, 
нових щомісячних 
надходжень від аукціонів

16941,41  
тис. грн, 
нових щомісячних 
надходжень від аукціонів

1,18  
середня кількість 
учасників

1,24  
середня кількість 
учасників

81%  
ріст орендної 
ставки

64%  
ріст орендної 
ставки

З початку місяця  Травень

З початку року  01.01.2021 - 16.05.2021

83,4

807,5

млн грн

млн грн

Перераховано  
в бюджет

Перераховано  
в бюджет

Оренда  16.05.2021


