
Регіональне відділення Фонду державного майна України  

по Чернігівській області 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведення конкурсу на право оренди державного майна 

 

Назва об’єкту: будівля кафе площею 216,0 кв.м та інше окреме індивідуально 

визначене майно у кількості 14 найменувань (меблі та касові апарати). 

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 44. 

Орган управління: Міністерство інфраструктури України. 

Статус майна: нерухоме майно державної форми власності. 

Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку 

станом на 30.04.2016р. становить – 1 040 746,04 без ПДВ. 

 

Конкурс буде проведено о 1000  05 вересня 2016р. за адресою: м. 
Чернігів, пр-кт Миру, 43, кім. 305, Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. 

Інформація про умови конкурсу та перелік документів, які подаються для участі 

в конкурсі опублікована в газеті “Відомості приватизації” від 15.08.2016року 

№ 65 (981), офіційний сайт: http://www.spfu.gov.ua. 

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 

орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на 

право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 31.08.2011 №906. 

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати 

у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу. 

Кінцевий термін прийняття заяв та документів на участь у конкурсі – за три 

робочих дні до дати проведення конкурсу – 30.08.2016р. до 17-00. 

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в 

канцелярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 43 в 

запечатаному непрозорому конверті з написом “На конкурс” з відбитком печатки 

претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, 

площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети “Відомості приватизації”, в 

якому опублікована інформація про об’єкт оренди. 

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи 

подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди 

в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 

участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин 

до початку проведення конкурсу. 

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за 
адресою: м. Чернігів, пр-кт Миру, 43, за тел. (0462)77-44-95 з 8-00 до 17-00, 
крім п’ятниці, по п’ятницях до 16-00 (крім вихідних), Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Чернігівській області. 

 


