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ЗАПЛАНОВАНО

1,95 НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ опублікованих

аукціонів
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Кількість очікуваних аукціонів на лютий Загальна кількість опублікованих аукціонів

100 292

14.02.2022 - 20.02.2022

Топ-3 УСПІШНІ аукціони по ціні Ціна аукціону Ріст ціни

1010,3 тис. грн 74%

595%

854%

130,5 тис. грн

90,5 тис. грн

Про передачу в оренду через аукціон такого майна: нежитлова будівля 
літ. «А-4», площею 1365.1 кв. м, за адресою: м. Харків, вулиця Мироносицька,20

Про передачу в оренду через аукціон такого майна: нежитлова будівля 
літ.  «А-2», площею 858.1 кв. м, за адресою: м. Харків, вулиця Миронсицька,18
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УСПІШНИХ  (70%)
56ВІДМІНЕНИХ

ФДМУ

6

НЕ ВІДБУЛОСЯ
18

ОРЕНДА

8 ТИЖДЕНЬ 2022

середня 
кількістьсть 
учасників

1,46
ріст 
орендної 
ставки

97%
сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

1 625,04
тис. грн

ЗВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

Аукціони

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

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

485,54 тис. грн 24.02.22
Акуціон з передачі в оренду нерухомого майна - нежитлових приміщень 
готелю «Слов'янський» (будівля) за адресою: Чернігівська обл., 
м. Новгород-Сіверський 

27,68 тис. грн 24.02.22
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 270,1кв.м, які розміщені 
на цокольному та першому поверхах двоповерхової будівлі автовокзалу 
за адресою: Львівська область, смт.Краковець, вул.Вербицького,54

14,65 тис. грн 24.02.22Про передачу в оренду нерухомого майна площею 69.3 кв. м за адресою: 
м. Київ, вулиця Борщагівська, 146
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5 - продовження
13 - нові

49 - продовження
5 - зі зниженням
46- нові

37 - продовження

125 - продовження
25 - зі зниженням
142 - нові

НАДІЙШЛО 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ 
ДЕПОЗИТІВ млн грн



ЛЮТИЙ

01.01.2022 - 20.02.2022

успішних 
аукціонів

148
середня 
кількістьсть 
учасників

1,39
ріст орендної 
ставки

90%

З ПОЧАТКУ МІСЯЦЯ

З ПОЧАТКУ РОКУ

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 92 млн грн

ПЕРЕРАХОВАНО 
В БЮДЖЕТ 196,6 млн грн

успішних 
аукціонів

420
середня 
кількістьсть 
учасників

1,36 77%6,06
 млн грн

ОРЕНДА

сума нових 
щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

ріст орендної 
ставкисума нових 

щомісячних 
надходжень 
від аукціонів

2,42
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


