
УКРАЇНА 
ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 669

15 черв н я __ 2018 р. 33 сесія 7 скликання

Про укладення договору оренди приміщень підвалу адміністративної 
будівлі та приміщень першого поверху будівлі готелю Департамен гу 

агропромислового розвитку, екології га природних ресурсів 
облдержадміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, 6.15-А, 

м. Вінниця, з комунальним підприємством „Вінницький обласний 
виробничо-технічний центр стандартизації і метрології, якості продукції

АПК „Облагростандар г”

Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60 Закону 
України ..Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 „Про Методику розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу” (із змінами та 
доповненнями), рішення 13 сесії обласної Ради 5 скликання від 25 жовтня 
2007 року № 419 „Про оренду майна, що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області” (зі змінами та доповненнями), 
рішення 27 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 грудня 2009 року 
№ 891 „Про орендні ставки для бюджетних та прирівняних до них 
організацій", рішення 7 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 жовтня 2011 
року № 220 „Про Порядок передачі в оренду майна, що є об'єктом права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області”, враховуючи клопотання Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області та висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань регулювання комунальної власності 
та приватизації, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіти про незалежну оцінку нерухомого майна Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, розташованого за адресою: вул. Соборна, 6.15-А, 
м. Вінниця, а саме: приміщень підвалу адміністративної будівлі (літ. А) 
площею 197,8 кв.м (№№ 4-9, 27, 29-32) та приміщень першого поверху будівлі 
готелю (літ. Б) площею 76,3 кв.м (№№ 1-9).



2. Дозволити управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області укласти, терміном на 2 роки 1 1 місяців, договір 
оренди приміщень підвалу адміністративної будівлі (літ. А) площею 
197,8 кв.м (№№ 4-9, 27, 29-32) та приміщень першого поверху будівлі готелю 
(літ. Б) площею 76,3 кв.м (№№ 1-9), що знаходяться на балансі Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації за адресою: вул. Соборна, 6.15-А, м. Вінниця, з 
комунальним підприємством “Вінницький обласний виробничо-технічний 
центр стандартизації і метрології, якості продукції АПК “Облагростандарг'.

3. Встановити комунальному підприємству “Вінницький обласний 
виробничо - технічний центр стандартизації і метрології, якості продукції АГІК 
“Облагростандарт” орендну ставку за оренду приміщень, зазначених в 
пункті 2 цього рішення згідно з пунктом 1 рішення 27 сесії обласної Ради 
5 скликання від 10 грудня 2009 року № 891 „Про орендні ставки для 
бюджетних та прирівняних до них організацій”.

4. Управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області (Федоришин B.C.), Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Ткачук М.Ф.) 
та комунальному підприємству “Вінницький обласний виробничо - технічний 
центр стандартизації і метрології, якості продукції АГІК “Облагростандарт' 
(Радудик Д.В.) укладення договору оренди здійснити згідно з чинним 
законодавством.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.) та з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.) ^

Голова обласної Ради


