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ЗАПЛАНОВАНО

2,38 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих
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Кількість очікуваних аукціонів на серпень Загальна кількість опублікованих аукціонів

241 424

09.08.2021 - 15.08.2021

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

Аукціон із зниженням стартової ціни 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 1300,05 тис. грн 44115%

7241%

10666%200,02 тис. грн

350,00 тис. грн
Аукціон з продовження договору оренди державного нерухомого майна, 
а саме: частини нежитлового приміщення, що розташоване на першому 
поверсі будівлі під літ. «Б-3» новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт 
«Львів» ім.Данила Галицького за адресою: м.Львів, вул.Любінська,168

Про передачу в оренду через аукціон такого майна: тверде покриття площею 
1500,00 кв. м, покриття з бетонних плит площею  96,00 кв. м, покриття 
з бетонних плит площею 240,00 кв. м, розташовані за адресою: 
Бориспільський район, Гірська сільська рада, вулиця відсутня.
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ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

127,59 тис. грн

68,22 тис. грн

74,06 тис. грн
Про передачу в оренду через аукціон такого майна - 
групи інвентарних об`єктів, за адресою: 
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 31

Проведення аукціону на продовження договору оренди № 2949 від 
27.03.2006 нерухомого майна , що належить до державної власності, 
а саме нежитлові приміщення площею 178.4 кв.м., що розміщене 
за адресою: м. Київ,  вул. Бердичівська, 1
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17.08.21

20.08.21

19.08.21

3 - продовження
5 - нові

133 - продовження
7 - зі зниженням
101- нові

62 - продовження

231 - продовження
13 - зі зниженням
180 - нові

Про передачу в оренду через аукціон такого майна: будівля терміналу "С"
(інв. № 47419) площею 1226,70 кв. м, частина обєкта "Дорога та майданчик 
біля Т "С" (інв. № 47791) площею 1852,00 кв. м, за адресою: Київська обл., 
Бориспільський район, Бориспіль-7
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З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПО УСПІШНИМ АУКЦІОНАМ ЗА 2021

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПО УСПІШНИМ АУКЦІОНАМ ЗА 2021

Результат аукцiонiв Кількість аукціонів

Ріст ціни, % Кількість учасників

січень лютий березень квітень

251 246

381
392

330

2 024 039 1 749 831

4 158 795

3 238 265

3 518 852

1 925 724

223

1 635 339

травень
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червень
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