
52
БУЛО

ЗАПЛАНОВАНО

2,05 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих

аукціонів

70

Кількість очікуваних аукціонів на лютий Загальна кількість опублікованих аукціонів

242 263

31.01.2022 - 06.02.2022

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

700 тис. грн 11804%

11935%

7729%

230,53 тис. грн

128 тис. грн

Аукціон з продовження договору оренди державного нерухомого майна - 
частини нежитлового приміщення, загальною площею 4,0 кв.м, на першому 
поверсі будівлі під літ."Б-3" – новий аеровокзал за адресою: м.Львів. 
вул. Любінська, 168

Аукціон з продовження договору оренди державного нерухомого майна - 
частини нежитлового приміщення, загальною площею 4,0 кв.м, на першому 
поверсі будівлі під літ."Б-3" – новий аеровокзал за адресою: м.Львів. 
вул. Любінська. 168
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УСПІШНИХ  (75%)
39ВІДМІНЕНИХ

ФДМУ

1

НЕ ВІДБУЛОСЯ
12

ОРЕНДА

6 ТИЖДЕНЬ 2022

середня 
кількістьсть 
учасників

1,87
ріст 
орендної 
ставки

977%
сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

1 415,11
тис. грн

ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

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

90 тис. грн 09.02.22
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Котовський 
виноробний завод, до складу якого входять будівлі, споруди, машини, 
обладнання, транспортні засоби тощо у кількості 355 одиниць за адресою: 
Одеська область, Подільський район, м. Подільськ, вулиця Соборна, 220

60,21 тис. грн 10.02.22Передача в оренду об"єкта державної власності - група інвентарних об’єктів 
за адресами: м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 12; вул. Чорновола, 161/1

26,67 тис. грн 11.02.22
Передача в оренду нежитлових приміщень,  які не було передано в оренду  за результа-
тами аукціону на продовження терміну дії договору оренди від 11.09.2015: нерухомого 
майна  - нежитлового приміщення № 1 ( у складі приміщень з № 1 по № 24 включно, № 26, 
№ 27) загальною площею 808,7 кв.м за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 117
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0 - продовження
12 - нові

117 - продовження
13 - зі зниженням
112- нові

19 - продовження

126 - продовження
15 - зі зниженням
122 - нові

НАДІЙШЛО 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ 
ДЕПОЗИТІВ млн грн



ЛЮТИЙ

01.01.2022 - 06.02.2022

успішних 
аукціонів

44
середня 
кількістьсть 
учасників

1,45
ріст орендної 
ставки

173%

З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 3,3 млн грн

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 107,9 млн грн

успішних 
аукціонів

321
середня 
кількістьсть 
учасників

1,41 123%5,14
 млн грн

ОРЕНДА

сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

ріст орендної 
ставкисума нових 

щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

0,37
млн грн



ОРЕНДА

 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПО УСПІШНИМ АУКЦІОНАМ ЗА 2022

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПО УСПІШНИМ АУКЦІОНАМ ЗА 2022

Результат аукцiонiв Кількість аукціонів

Ріст ціни, % Кількість учасників

січень

4 772 529

277

січень

119,4%

1,4


