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07.02.2022 - 13.02.2022

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

90 тис. грн 0%

6644%

56978%

61 тис. грн

25 тис. грн

Оренда державного майна - групи інвентарних об’єктів загальною площею 
7025,5 кв. м за адресою: м. Харків, вул. Кибальчича, 12-А

Передача в оренду через аукціон частини приміщення площею 5.9 кв. м 
на 1-му поверсі в нежитловій будівлі за адресою: Київська обл., 
Бориспільський район, м. Переяслав, вул. Новокиївське шосе 46
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ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

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 

581,16 тис. грн 14.02.22
Оренда державного нерухомого майна - нежитлові приміщення павільйонів 
знімальних № 7-8 включно з колекторами та п'ять гримерних кімнат на 1-му 
поверсі будівлі трьохпавільйонного корпусу загальною площею 2671,2 кв. м 
за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 44

27,01 тис. грн 18.02.22
Продовження договору оренди від 07.12.2007 №3491-Н державного майна – 
нежитлові приміщення на 1-му та 2-му поверхах спортивного комплексу 
НТУ "ХПІ", площею 131,40 кв.м, частина  відкритої автостоянки площею 
600,00 кв.м за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 50-А

23,51 тис. грн 15.02.22
Продовження договору оренди від 13.08.2004 №934-Н державного майна - 
нежитлові підвальні приміщення головного корпусу, літ. «А-3», пам’ятка 
архітектури, охоронний №177, загальною площею 399,70 м2, за адресою: 
м. Харків, вул. Алчевських, 44
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1 - продовження
12 - нові

91 - продовження
9 - зі зниженням
77- нові

29 - продовження

137 - продовження
18 - зі зниженням
124 - нові
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ЛЮТИЙ

01.01.2022 - 13.02.2022
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З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 44,2 млн грн

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 148,7 млн грн
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ріст орендної 
ставкисума нових 

щомісячних 
надходжень 
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0,82
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


