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Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

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 162,25 тис. грн 0%

1%

865%55,06 тис. грн

55,55 тис. грн
Продовження договору оренди від 27.02.2006 №394 нерухомого майна, 
що належить до державної власності – нежитлових приміщень 
адмінбудинку  площею 335,2 м2, та знаходиться за адресою: 
м. Бердичів, вул. В. Чорновола, 9

Продовження дії договору оренди від 15.12.2016 № 1909 державного майна - 
частини приміщення № 8 на 1-му поверсі пасажирського терміналу «D» 
(інв. № 47578), загальною площею 3,60 кв.м, що розміщене за адресою: 
Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
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ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ
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Топ-3 ОГОЛОШЕНІ аукціони по ціні Дата аукціону
Стартова орендна
ставка за місяць

55,29 тис. грн

33,76 тис. грн

42,06 тис. грн
Аукціон на продовження договору оренди державного нерухомого майна - 
вбудованих приміщень (поз. 2-8, 10 за планом) площею 211,0 кв.м. першого 
поверху адміністративної  будівлі (літ. Б), що розташована за адресою: 
Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська 2

Проведення аукціону на продовження договору оренди № 5811 
від 28.03.2011 нерухомого майна , що належить до державної власності, 
а саме нежитлові приміщення площею 145.80 кв.м., що розміщене 
за адресою: м. Київ,  вул. Є. Коновальця, 18, корпусу літ. «З»
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25.05.21

8 - продовження
20 - нові

61 - продовження
4 - зі зниженням
27- нові

63 - продовження

203 - продовження
28 - зі зниженням
100 - нові

Продовження договору – нежитлових вбудованих приміщень площею 
274,6 кв.м., розташованого за адресою:  м. Дніпро, пл. Соборна, 2, на балансі 
Дніпровського державного медичного університету
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В БЮДЖЕТ 816 млн грн

успішних 
аукціонів

1621
середня 
кількістьсть 
учасників

1,23 56%17 308,31
 тис. грн

ОРЕНДА

сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

ріст орендної 
ставкисума нових 

щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

4 422,71
тис. грн


