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Коливання прайм ставок як відповідь
на сповільнення орендної активності

ПОПИТ

Прайм ставка

$25
кв. м/міс (-7% з поч. року)

Вакантність

12,4%
(+3,9 п.п. з початку року)

Валове поглинання 

42 000
кв. м (-42% р/р)

2020 CBRE Ukraine Research

Графік 1: Очікування підприємств Києва та Київської області щодо кількості співробітників у наступні 12 місяців

лш – ліва шкала; пш – права шкала
Джерело: Національний Банк України

До початку карантинних обмежень в березні,
ринок офісної нерухомості в Києві
демонстрував хороші фундаментальні
показники ринку у 1 кварталі 2020 року.
Внаслідок пандемії COVID-19, ВВП України
скоротилося на 9,9% у 2 кварталі, порівняно із
1 кварталом, і на 11,4% р/р, що негативно
вплинуло на підприємницьку активність у країні
(попередні дані Державної Служби Статистики
України). Рівень безробіття в Києві досяг 6,8% у
1 кварталі 2020 року, збільшившись на 0,6 п.п. в
порівнянні з 2019 роком, але менше на 0,2 п.п. в
порівнянні із середнім показником протягом
останніх 5 років. Згідно із заявою Міністерства
Економіки України, карантинні обмеження мали
більш значний вплив на рівень безробіття;
проте, наприкінці червня рівень безробіття
почав знижуватися до попереднього показника
(дані ще не опубліковано).

Згідно із опитуванням НБУ у 2 кварталі 2020
року (проведене у період з травня по липень),
тільки 10% компаній планують збільшити
кількість працівників протягом наступних 12
місяців, що вказує на сповільнене зростання

кількості офісних працівників. Через
недостатню економічну активність,
приблизно 28% компаній планують
скорочення штабу працівників протягом
наступних 12 місяців, і приблизно 62%
компаній не очікують змін у штаті
працівників. У 2 кварталі, індекс очікувань
ділової активності впав на 20,7 п.п. з початку
року, та становив 92,4 під час пандемії
COVID-19, одночасно із зростаючими
фінансовими і політичними ризиками. Такого
мінімуму не спостерігалося з 2015 року,
оскільки компанії швидко знизили очікування
з огляду на попередній досвід.

Орендна активність на ринку офісної
нерухомості сповільнилися в Києві, і
загальне валове поглинання склало
приблизно 42 000 кв. м, що на 42% менше
р/р. В основному, угоди з оренди були
зумовлені потребою компаній оновити
офіси, а деякі стратегічні рішення такого
роду були спричинені пандемією COVID-19,
навіть в такі короткі терміни після початку
карантину. Зокрема, у 2 кварталі на ринку
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*Одне придбання офісної нерухомості для користування підвищило частку сектору
пш – права шкала, лш – ліва шкала
Джерело: CBRE Ukraine

cпостерігалося кілька швидких скорочень площ
серед ІТ-орендарів, таких як EPAM та SoftServe,
які мали закріплену можливість зменшити
офісну площу. У 1П 2020 року, найбільшою
завершеною угодою в сегменті стала оренда
приміщення компанією Vodafone (7 800 кв. м) у
БЦ Sigma, в рамках стратегії консолідації
компанії - об’єднання декількох малих та
середніх офісів в одному великому офісі
нецентрального розташування. Найбільшу
частку поглинань у загальному валовій структурі
було зафіксовано в ЦДР (приблизно 46%), в
той час як частка поглинань в нецентральному
розташуванні становила 38%, а в зоні, що
межує з ЦДР – 16%. Наразі збільшується попит
на нецентральне розташування, оскільки
компанії намагаються скоротити час поїздки на
роботу своїх співробітників, які зазвичай
доїжджають на роботу із приміських житлових
районів. Згідно із індексом трафіку компанії
TomTom, показник завантаженості на дорогах
Києва погіршився на 7% у 2019 році і, як
наслідок, Київ розташувався на 12-му місці у
світовому рейтингу і 3-му у Європі за
завантаженістю доріг у 2019 році.

Дивлячись на структуру попиту, на сьогоднішній
день значна частка валового поглинання
припадає на IT-компанії (29%), які домінують в
структурі попиту на офісну нерухомість кілька
років поспіль. Окрім компанії Vodafone, варто
відзначити ще одну значну угоду на ринку –
переїзд міжнародної ІТ-компанії (назва
конфіденційна) (1 500 кв. м) до БЦ Astarta.
Також, одна угода з продажу офісної
нерухомості кінцевому споживачу була
зафіксована в 2 кварталі 2020 року: Фонд
гарантування вкладів України придбав колишню
будівлю «Надра Банку» (11 200 кв. м) за
адресою вулиця Січових Стрільців, 17 для
власного користування. Враховуючи, що купівля
нерухомості для власного користування є
частиною структури валового поглинання, угода
підвищила частку державного сектору у
валовому поглинанні до 32% протягом 1П 2020
року.

Орендарі в сегменті коворкінгів і сервісних
офісів та сегменту оптової торгівлі і рітейлу
склали приблизно 11% і 10% валового
поглинання, відповідно. Однак, незважаючи на
такий невеликий показник коворкінгів в загальній
структурі валового поглинання, поява гнучких

Графік 2: Структура зафіксованого валового 
поглинання за видом діяльності у 1П 2020

Графік 3: Валове поглинання у Києві за квартали, 
2018-2020

Джерело: CBRE Ukraine

офісних рішень з кожним роком стає все
більш помітним трендом на ринку, оскільки
в Києві активно формується економіка
вільного заробітку (gig economy), і ринок, в
цілому, відчуває все більшу потребу в
гнучкості. Більш традиційний вид оренди -
це, як правило, вибір великих
корпоративних орендарів, які звикли
планувати розміщення свого штату
працівників на довгостроковий термін.
Проте, пандемія COVID-19 може стати
рушійним фактором у розвитку традиційних
офісів і планування робочих місць в цілому.
Згідно із дослідженням CBRE Ukraine щодо
впливу поширення вірусу COVID-19 на
умови оренди офісних приміщень, трохи
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більше половини опитаних (51,1%) розглядають
можливість частково або повністю змінити
формат роботи на віддалений у майбутньому;
при тому, 47,9% респондентів не готові та не
планують переходити на дистанційний режим. Як
наслідок, незважаючи на успішний перехід на
віддалену роботу у світі, офіси
продовжуватимуть відігравати важливу воль у
соціалізації та підтриманні командного духу.
Таким чином, найімовірніше з’явиться гібридна
модель робочого простору - поєднання часткової
роботи в головному офісі, коворкінгу та
«домашньому» офісі.

Незважаючи на глобальний вплив пандемії на
офісний ринок, має пройти кілька років
допоки цикл девелопменту відновиться та
пристосується до нових реалій. У той час
як довгострокові проекти були призупинені,
робота над проектами на завершальних етапах
будівництва була продовжена. Нова пропозиція
2 кварталу 2020 року склала 69 100 кв. м та
значно перевищила обсяг (30 600 кв. м)
за аналогічний період 2019 року. Серед нових
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Таблиця 1: Основні угоди з оренди офісних приміщень у 1П 2020

Джерело: CBRE Ukraine

ОРЕНДАР ВИД ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС ЦЕНТР АДРЕСА ТИП УГОДИ GLA, КВ. М

Фонд гарантування 
вкладів Державний сектор Колишня будівля 

«Надра Банку» вул. Січових Стрільців, 17 Продаж кінцевому 
споживачеві 11 200

Vodafone IT та телекомунікації Sigma бул. Вацлава Гавела, 6 Розширення 7 800

Novus HQ Оптова та роздрібна
торгівля Retroville пр. Правди, 47 Переїзд та 

розширення 4 000

Platforma Коворкінги і сервісні
офіси Leonardo l вул. Богдана 

Хмельницького, 17/52 Розширення 2 800

Конфіденційно FMCG Конфіденційно Конфіденційно Переїзд 2 200

Regus Коворкінги і сервісні
офіси Avenue 53 пр. Перемоги, 53 Розширення 1 700

Конфіденційно IT та телекомунікації Astarta вул. Ярославська, 58 Розширення 1 500

Графік 4: Нова пропозиція та загальна пропозиція офісних приміщень, тис. кв. м

Джерело: CBRE Ukraine; пш – права шкала, лш – ліва шкала; П -прогноз
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об’єктів, що вийшли на ринок: БЦ Avenue 53
(18 500 кв. м), БЦ Forum Park Tower (11 500
кв. м), БЦ M8 (11 000 кв. м), БЦ Hillfort
Business Mansion (8 600 кв. м), БЦ Forum
Infinity (8 500 кв. м), БЦ Nyvky City (7 200 кв.
м), та БЦ Arsenal K-14 (3 800 кв. м). На кінець
1П 2020 року, загальна пропозиція склала
1,96 млн. кв. м, збільшившись на 3,6% з
початку року. У той же час, великі офісні
об’єкти площами від 10 000 кв. м або більше,
все ще залишаються в дефіциті, створюючи
великий попит на нові офісні центри із
типовими поверхами площею понад 1 500
кв.м та сусідніми блоками площею 5 000 -
10 000 кв. м. Загальний обсяг офісних площ
(клас A і B), заявлених до виходу на ринок до
кінця 2020 року, складе близько 146 300 кв. м,
однак, з огляду на більш стриману орендну
активність в І півріччі 2020 року, терміни здачі
об'єктів раніше заявлені девелоперами,
можуть переноситися. Однак, так як більшість
нових проектів на ранніх етапах будівництва
були призупинені або скасовані, нова
пропозиція, ймовірно, значно зменшиться в
період з 2023-2024 рр.
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НАЗВА КЛАС (ЯКІСТЬ ТА 
РОЗТАШУВАННЯ) АДРЕСА GLA, 

кв. м СТАТУС РІК

UNIT.City B11 (B4) AB вул. Дорогожицька, 3 5 100   Будується 2020

K\MOST AB вул. Зоологічна, 5A 5 500   Будується 2020

Retroville BC пр. Правди, 47 11 100   Будується 2020

Platforma (Fabrika Voronin) I AA вул. Короленківська, 3 19 500   Реконструкція 2020

Офісна будівля (D/Z21H) AB вул. Зоологічна/ Дегтярівська, 21Г 11 000   Будується 2020

Офісна будівля (K4-6) I AA вул. Короленківська, 4-6 20 000   Будується 2020

Zoranyi BA вул. Московська, 31/33 7 800   Реконструкція 2020

Lukianivskyi (Topaz у минулому) BB
вул. Юрія Іллєнка, 2/10

22 000   Будується 2020

Офісна будівля (H4) BC вул. Гарматна, 4 12 400   Реконструкція 2020

Офісна будівля (S26/14) BA вул. Спаська 26/14 9 400   Будується 2020

Eleven III BB вул. Солом’янська, 11 16 500   Будується 2020

Oфісна будівля (Pr8A) AA вул. Прорізна, 8A 6 000   Реконструкція 2020

UNIT.City (B14) AB вул. Дорогожицька, 3 8 900   Будується 2021

UNIT.City (B15) AB вул. Дорогожицька, 3 7 700   Будується 2021

UNIT.City (B0) AB вул. Дорогожицька, 3 7 600   Будується 2021

UNIT.City (B18) AB вул. Дорогожицька, 3 18 900   Будується 2021

Magnett I AB вул. Велика Васильківська, 137-
139 33 000   Будується 2021

Magnett II AB вул. Велика Васильківська, 137-
139 10 000   Будується 2021

Офісна будівля (K4-6) II AA вул. Короленківська, 4-6 60 000   Будується 2021

Portal BB вул. Констянтинівська, 71 34 500   Проект 2021

Protasiv Business Park BB вул. Миколи Грінченка, 2/1 58 700   Нова концепція 2021

Офісна будівля (L16) BB вул. Лаврська, 16 15 000   Реконструкція 2021

Andriyivsky Business Space AA вул. Андріївська, 19 9 600   Реконструкція 2021

UNIT.City (B16) AB вул. Дорогожицька, 3 9 100   Будується 2022

UNIT.City (B17) AB вул. Дорогожицька, 3 12 400   Будується 2022

ITT Plaza AA вул. Короленківська,16-20, 22 77 000   Будується 2022

UNIT.City (B1) AB вул. Дорогожицька, 3 12 000   Будується 2023

UNIT.City (B2) AB вул. Дорогожицька, 3 7 800   Будується 2023

UNIT.City (B3) AB вул. Дорогожицька, 3 9 600   Будується 2023

UNIT.City (B18) AB вул. Дорогожицька, 3 18 900   Будується 2023
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Джерело: CBRE Ukraine

Таблиця 2: Нова пропозиція у 2П 2020-2022
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ВАКАНТНІСТЬ ТА ОРЕНДНІ СТАВКИ
Середня вакантність на ринку зросла на 3,09 п.п. з
кінця 2019 року, досягнувши 12,4% на кінець
1П 2020 року. Найвищий рівень вакантності був
зафіксований у Прайм (+9,5 п.п.) та Олімпійському
(+4,7 п.п.) субринках та в зоні, що межує з ЦДР
(+5,6 п.п.). Основним фактором значного зростання
вакантності стало припинення або закінчення
договорів оренди протягом карантинного періоду.
Таким чином, великий обсяг нової пропозиції і
подальша вичікувальна стратегія орендарів
протягом наступних 6-12 місяців призведе до
поступового зростання вакантності. Hа кінець
1П 2020 року, середньозважена декларована
орендна ставка в Києві становила $28/кв. м/місяць
для об’єктів класу А, залишаючись в діапазоні від
$25-$35/кв. м/місяць (-22% для верхньої межі і -4%
для нижньої межі з початку року). Ефективна
ставка на прайм об’єкти зменшилась на 7% до
$25/кв. м./місяць з початку року. Середньозважена
декларована ставка на об’єкти класу В складала
$18/кв. м/місяць, залишаючись в діапазоні від $12
до $26/кв. м/місяць (-17% для верхньої межі і -29%
для нижньої межі з початку року). Значний розрив
між нижньою та верхньою межею діапазонів
зумовлений характеристиками орендного
приміщення, а саме: орендованим приміщенням,
станом оздоблення, розташуванням і загальною
вакантністю будівлі. Ми виключили рідкісні
приміщення на ринку із наддорогим оздобленням
чи меблями для запобігання викривлення даних та
поточної ситуації на ринку.

Рівень вакантності (%) у розрізі субринків на кінець 
1П 2020
СУБРИНОК
ЦДР

1П 2020 2019

17% 12,1%

2% 2,7%

8% 5,6%

19% 9,9%

9% 8,0%

Поблизу ЦДР 9% 3,3%

Нецентральне 
розташування 23% 19,2%
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ПОДІЛЬСЬКИЙ
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Джерело: CBRE Ukraine

Графік 5: Базові орендні ставки¹ на приміщення класу А 
у розрізі субринків на кінець 1П 2020 року (USD/кв. м/міс)

¹ Діапазон включає офісні приміщення під оренду в різних стадіях оздоблення
* Відсутні вільні приміщення на дату дослідження
Джерело: CBRE Ukraine

Графік 6: Базові орендні ставки¹ на приміщення класу B 
у розрізі субринків на кінець 1П 2020 року (USD/кв. м/міс)
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ІНВЕСТИЦІЇ

Подібно до орендної активностії, інвестиційна
активність на ринку різко впала протягом 1П
2020 року, в першу чергу через наслідки
пандемії COVID-19. Загальний обсяг інвестицій
у комерційну нерухомість помітно знизився,
завершені інвестиційні угоди в секторі офісної
нерухомості не були зафіксовані у 1П 2020 року.
Однак, падіння інвестиційного обсягу є
глобальним трендом. Серед завершених
неінвестиційних угод, які неопосередковано
відносяться до офісного сектору, є придбання
Dragon Capital Investments офісної будівлі (4 440
кв. м) для Київської Школи Економіки. Окрім
економічних наслідків пандемії, відставка голови
Національного Банку України Якова Смолія
викликала додаткові занепокоєння політичних
та ділових спільнот України, а деякі гравці
навіть відклали свою інвестиційну діяльність на
ринку на невизначений період. Дана ситуація
збільшила невизначеність на фінансовому
ринку і вплинула на місцевих та іноземних
інвесторів, принаймні короткостроково.
Внаслідок нестабільності та ризиків на ринку,
ставка капіталізації на найкращі офісні об’єкти
зросла на 0,25 п.п. до 12% з початку року
(11,75% на кінець 2019 року).

Невизначеність у плануванні офісного простору
ймовірно впливатиме у майбутньому на валове
поглинання. Зокрема, ми очікуємо, що орендарі
почнуть переоцінювати поточні планування
робочого місця, більше фокусуючись на умовах,
що стосуються роботи з дому, аніж традиційних
робочих умов. Деякі компанії на ринку вже
змінюють плани щодо переїзду та розширення,

ПРОГНОЗ

і принаймні частково переходять на роботу
в коворкінгу та віддалену роботу.
Найімовірніше, компанії продовжать
зменшувати кількість працівників, які
одночасно знаходяться в офісі, з метою
зниження витрат та оптимізації командної
роботи. Внаслідок такої тенденції,
суборенда може стати майбутнім трендом.
Ймовірні затримки у виході на ринок нової
пропозиції призведе до дефіциту великої
офісної нерухомості особливо для
орендарів із сектору IT, які вже відчувають
нестачу пропозиції. Дана ситуація
продовжить підтримувати значний попит на
великомасштабні офісні об'єкти в
найближчому майбутньому. Існує
можливість зростання вакантності із
введенням в експлуатацію нової пропозиції,
однак в короткостроковій перспективі
значного зростання вакантності чи падіння
орендних ставок не прогнозується, оскільки
на ринку очікується збереження
збалансованої вакантності та стабільних
орендних ставок.

Незважаючи на прогнозовану стриману
інвестиційну активність у короткостроковій
перспективі, ранні ознаки відновлення
інвестиційного інтересу вказують на
розважливу інвестиційну активність в
середньостроковій перспективі, враховуючи
невизначеність внаслідок пандемії
COVID-19. Зниження ставки капіталізації не
очікується до кінця 2П 2020 року та
початку 2021 року, першочергово для
основних та менш ризикованих активів.
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ВИЗНАЧЕННЯ

ЦДР – центральний діловий район

Орендна активність відображає загальну площу усіх зданих в оренду та проданих приміщень, включи
продажі зі зворотною орендою, продовження та/або перегляд контрактів (renewals and regear), а також
угоди суборенди.

Чисте поглинання відображає зміни у кількості зайнятих площ на ринку у рамках розглянутого періоду.

Орендна ставка на найкращі приміщення відображає найвищу ставку оренди на приміщення
стандартного розміру найвищої якості, які знаходяться у будівлях з найкращими технічними
характеристиками та з найкращим місце розташуванням на ринку на дату дослідження. Орендна ставка на
найкращі приміщення відображає рівень орендної ставки, на якому укладались угоди оренди у конкретний
період, але не обов’язково повинна дорівнювати цьому рівню, особливо у випадках коли на ринку
відбувалась обмежена кількість угод та/або угоди були нетиповими. У разі відсутності відповідних угод на
ринку в розглянутий період, наведений рівень ставки є індикативним і ґрунтується виключно на експертній
думці про ринкову ситуацію в конкретний період. При цьому критерії щодо розташування, технічних
характеристик будівлі, а також типу і розміру приміщення залишаються незмінними. Для офісних будівель
орендна ставка на найкращі приміщення відображає характерну для ринку найвищу базову ставку оренди,
яку може заплатити професійний орендар за:

 Приміщення стандартного розміру (приблизно від 500 кв.м);

 Приміщення найкращої якості, у офісних будівлях з найкращими технічними характеристиками на
місцевому ринку;

 Приміщення з найкращим місцезнаходженням (наприклад ЦДР)

Середньозважена декларована ставка відображає середньозважену ставку оренди на наявні
приміщення, які знаходяться у якісних будівлях на дату дослідження.

Валове поглинання відображає загальну площу зданих в оренду і проданих приміщень (в т.ч. за
попередніми договорами), майбутнім користувачам – тобто, орендарям та власникам - в рамках
розглянутого періоду. Об'єкт вважається зданим або проданим тільки в тому випадку, коли підписаний
контракт або оформлені угоди про наміри. Всі угоди (включаючи договори попередньої оренди і
попереднього продажу) враховуються в періоді, коли вони були підписані. Винятки становлять: приміщення,
які тільки пропонуються в оренду або виставлені на продаж, продажі з подальшою орендою (так як відсутній
зміна в кількості займаних площ), а також продовження і/або перегляд контрактів (renewals and regear), в
разі якщо орендар не займає додаткові площі. У тих випадках, коли після продовження договору оренди
площа займана орендарем збільшилася, тоді враховуватися буде тільки розширення.

Загальна пропозиція (якісні приміщення) відображає загальну здану площу готових приміщень (зайнятих і
вільних) на ринку на момент проведення дослідження. У цей показник включаються приміщення, побудовані
для цільового конкретного використання (наприклад, бізнес-центр), приміщення, переведені з одного виду
використання в інше (наприклад, реконструйована фабрика) та автономні площі, що становлять частину
багатофункціональних комплексів. Із загальної конкурентної пропозиції виключаються всі будівлі, які
вважаються неконкурентоспроможними або «незатребуваними» на ринку в залежності від місцевих
особливостей. До даних винятками вважають: будівлі державного сектора, окремо розташовані
будинки/приміщення, займані власником (owner-occupied), а також приміщення, які не розглядаються як
конкурентні через свій обсяг, терміну експлуатації, цільового призначення або класу.

Загальний обсяг вакантних приміщень відображає загальну площу приміщень, яку здають в існуючих
будівлях, що фізично вакантні і активно пропонуються для оренди на ринку на дату дослідження.
Приміщення, які фізично вакантні, але не пропонуються на ринку або недоступні для оренди виключаються
з розрахунку вакантних площ. Приміщення, які ще перебувають на етапі будівництва, але пропонуються в
оренду, також виключаються при розрахунку вакантних площ.

Рівень вакантності відображає процентне співвідношення загального обсягу вакантних площ і загальної
пропозиції.
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