
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №791

05 березня____ 2019 р. ^  сесія 7 скликання

Про затвердження розпоряджень голови обласної Ради з питань
комунальної власності

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації обласна Рада ВИРІШИЛА:

Затвердити розпорядження голови обласної Ради, видані в 
міжсесійний період з питань комунальної власності:

№ 114 від 04 червня 2018 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення будівлі лабораторії Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного центру, площею 2,0 кв.м - 
для встановлення інформаційно-платіжного терміналу»;

№ 115 від 04 червня 2018 року «Про укладення договору оренди 
нерухомого майна, що знаходиться за адресою: вул. Г. Успенського, б. 55, м. 
Вінниця на балансі комунального підприємства "Вінницяоблводоканал" - для 
проведення виробничо-складської діяльності «;

№ 116 від 04 червня 2018 року «Про надання дозволу на заміну вікон в 
приміщеннях №№ 31, 32, 33, 105, 106, 107, 108, що розташовані в 
адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 
орендодавцем яких є Головне територіальне управління юстиції у 
Вінницькій області»;

№ 117 від 04 червня 2018 року «Про продовження оренди частин 
ультракороткохвильових центрів ефірного мовлення, що знаходяться на 
балансі обласного комунального підприємства «Агроінформ» та за 
адресою: смт Чечельник Чечельницького району та с. Козятин 
Козятинського району»;

№ 118 від 04 червня 2018 року «Про продовження терміну дії 
договору оренди приміщення кіоску, загальною площею 7,72 кв.м, 
розташованого в холі першого поверху адмінбудинку за адресою: 
вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця з фізичною особою- 

підприємцем Чопенко Д.В., орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 119 від 04 червня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
Печерської обласної лікарні відновного лікування - для розміщення 
аптечного пункту, з фізичною особою-підприємцем Стецюрою P.C.»;



№ 120 від 04 червня 2018 року «Про продовження оренди 
приміщення першого поверху центрального корпусу комунального 
вищого навчального закладу «Тульчинське училище культури», 
розташованого за адресою: вул. Миколи Леонтовича, б. 52, м. Тульчин, 
площею 30,6 кв.м»;

№ 121 від 04 червня 2018 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення першого поверху будівлі моргу обласного бюро судово- 
медичної експертизи, розташованого за адресою: вул. Г. Успенського, 
б. 83, м. Вінниця»;

№ 122 від 04 червня 2018 року «Про передачу в оренду приміщень 
цокольного поверху прибудови будівлі Вінницького обласного 
клінічного госпіталю ветеранів війни - для розміщення мультисканового 
комп’ютерного томографа»;

№ 123 від 04 червня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду управлінню державної міграційної служби України у Вінницькій 
області приміщень загальною площею 398,38 кв.м , що розташовані в 
адмінбдинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 124 від 04 червня 2018 року «Про продовження оренди приміщення 
комунального закладу «Могилів-Подільський обласний
протитуберкульозний санаторій для дорослих» з комунальною установою 
«Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»;

№ 125 від 04 червня 2018 року «Про продовження оренди частини 
приміщення Подільського регіонального центру онкології - для 
розміщення автомату з продажу гарячих напоїв, з фізичною особою- 
підприємцем Мандришом O.A.»;

№ 126 від 04 червня 2018 року «Про продовження оренди приміщення 
Подільського регіонального центру онкології - для надання послуг 
ксерокопіювання, з фізичною особою-підприємцем 
Шевчук О.M.»;

№ 127 від 04 червня 2018 року «Про надання дозволу на здачу в 
суборенду частини приміщень загальною площею 18 кв.м, орендованих 
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», розташованих 
в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 15,
м. Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 169 від 31 липня 2018 року «Про передачу в оренду приміщень 
першого поверху хірургічного корпусу (літ. № 63) Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова - для розміщення мультисканового 
комп’ютерного томографа»;

№ 174 від 14 серпня 2018 року «Про затвердження переліку суб'єктів 
господарювання спільної власності територіальних громад Вінницької 
області, які підлягають перевірці у III кварталі 2018 року»;

№ 181 від 27 серпня 2018 року «Про оренду частини приміщення 
їдальні Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного
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коледжу площею 11,5 кв.м - для розміщення студентського буфету»;
№ 182 від 27 серпня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 

Вінницької обласної психіатричної лікарні № 2 з Вінницьким обласним 
художнім музеєм»;

№ 183 від 27 серпня 2018 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру, площею 11,0 кв.м - для розміщення пункту з 
продажу безалкогольних напоїв та продуктів харчування»;

№ 184 від 28 серпня 2018 року «Про надання дозволу на розміщення 
інформаційного банеру на фасаді адмінбудинку за адресою: вул. 
Театральна, буд. 15 м. Вінниця, який є об'єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області»;

№ 185 від 28 серпня 2018 року «Про укладення договору оренди 
вбудованих приміщень адміністративної будівлі, що знаходиться на 
балансі Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації та за адресою: вул. Соборна, 6.15-А, м. 
Вінниця з Управлінням Державної міграційної служби України у 
Вінницькій області»;

№ 186 від 28 серпня 2018 року «Про продовження терміну дії 
договору оренди приміщення № 126 загальною площею 41,2 кв.м, 
розташованого в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 14, 
м. Вінниця з приватним підприємством «Культтовари-Вінниця», 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 187 від 28 серпня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду громадській організації «Вінницька обласна асоціація ветеранів 
Афганістану» приміщення № 117, загальною площею 25,35 кв.м, що 
розташоване в адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 72, 
м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 188 від 28 серпня 2018 року «Про передачу в оренду приміщення 
будівлі поліклініки (літ. Ж) Вінницької обласної дитячої клінічної 
лікарні, площею 15,8 кв.м - для виготовлення і продажу окулярів, а також 
надання послуг ксерокопіювання»;

№ 189 від 28 серпня 2018 року «Про продовження оренди приміщення 
Подільського регіонального центру онкології - для розміщення 
інформаційного-платіжного терміналу, із товариством з обмеженою 
відповідальністю «Підприємство комунальних платежів»;

№ 190 від 28 серпня 2018 року «Про передачу в оренду приміщення 
будівлі лікувального корпусу № 1 Северинівської лікарні відновного 
лікування, площею 10,9 кв.м - для розміщення стоматологічного 
кабінету»;

№ 192 від 28 серпня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Державній регуляторній службі України приміщення № 422 
загальною площею 44,98 кв.м, що розташоване в адмінбудинку за 
адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. Вінниця, орендодавцем якого є



управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 193 від 28 серпня 2018 року «Про надання дозволу звільнення від 
нарахування орендної плати ФОП Бондар Т.П. за оренду приміщення 
загальною площею 78,2 кв.м, що розташоване в адмінбудинку за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендодавцем якого 
є управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 194 від 28 серпня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах частини даху площею 30,0 кв.м 
адмінбудинку, розташованого за адресою: вул. Театральна, буд. 15, м. 
Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 195 від 28 серпня 2018 року «Про продовження терміну дії 
договору оренди частини холу першого поверху, загальною площею 
13,32 кв.м, розташованого в адмінбудинку за адресою: 
вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, з фізичною особою- 
підприємцем Моревою О.М., орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 196 від 28 серпня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного 
об'єднання «Фтизіатрія» з Вінницьким обласним центром медико- 
соціальної експертизи»;

№ 197 від 28 серпня 2018 року «Про передачу в оренду частини даху 
адміністративної будівлі, що знаходиться на балансі Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації - для встановлення приймально-передавального 
обладнання стільникового зв"язку»;

№ 198 від 28 серпня 2018 року «Про передачу в оренду нерухомого 
майна комунального підприємства «Внницяоблтеплоенерго», що 
знаходиться за адресою: 7-й кілометр Барського шосе, Вінницький район, 
Вінницька область - для розміщення приймально-передавального 
обладнання стільникового зв'язку»;

№ 199 від 28 серпня 2018 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення вестибюлю першого поверху будівлі поліклініки Вінницької 
обласної дитячої клінічної лікарні, площею 2,0 кв.м - для встановлення 
інформаційно-платіжного терміналу»;

№ 200 від 28 серпня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
Вінницького обласного патологоанатомічного бюро з фізичною особою- 
підприємцем Дубіною О.О»;

№ 201 від 28 серпня 2018 року «Про надання дозволу на встановлення 
кондиціонерів в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 6.7, 
м. Вінниця»;

№ 202 від 28 серпня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації з 
комунальним закладом «Обласний комплексний центр надання
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соціальних послуг»;
№ 203 від 28 серпня 2018 року «Про продовження оренди нерухомого 

майна комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву», що знаходиться за адресою:
вул. Замостянська/проспект Коцюбинського, б. 26/58, м. Вінниця»;

№ 204 від 28 серпня 2018 року «Про передачу в оренду приміщень 
будівлі гаража з прибудовою Вінницького обласного українського 
академічного музично-драматичного театру ім. М.К. Садовського - для 
здійснення технічного обслуговування та ремонту автомобілів»;

№ 205 від 28 серпня 2018 року «Про продовження терміну дії 
договору оренди приміщень №№ 107, 108, загальною площею 34,97 кв.м, 
розташованих в адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. 
Вінниця з Вінницьким обласним благодійним фондом соціального 
захисту працівників правоохоронних органів, ветеранів та членів їх сімей 
«Бюро ділової інформації», орендодавцем яких є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 206 від 28 серпня 2018 року «Про надання дозволу на встановлення 
чотирьох кондиціонерів Головному управлінню ДФС у Вінницькій 
області в орендованих приміщеннях № 512, 523, 524 та 527 п'ятого 
поверху, розташованих в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке 
шосе, буд. 7, м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 209 від 14 вересня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Українському центру культурних досліджень приміщень, 
загальною площею 90,15 кв.м, що розташовані в адмінбудинку за 
адресою: вул. Театральна, буд. 15, м. Вінниця, орендодавцем яких є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 214 від 01 жовтня 2018 року «Про укладення договору оренди 
нерухомого майна, що знаходиться за адресою: вул. Г. Успенського, 
б. 55, м.Вінниця на балансі комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал» - для проведення виробничо-складської 
діяльності»;

№ 217 від 05 жовтня 2018 року «Про продовження оренди 
приміщення Подільського регіонального центру онкології - для 
розміщення аптечного пункту, з фізичною особою-підприємцем 
Ковальчук H.A.»;

№ 218 від 05 жовтня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду Вінницькій обласній організації Національної спілки 
письменників України приміщень, що розташовані в адмінбудинку за 
адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, орендодавцем яких є 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області»;

№ 219 від 05 жовтня 2018 року «Про передачу в оренду частини 
вбудованого приміщення хіміотерапевтичного корпусу Подільського 
регіонального центру онкології, площею 18,0 кв.м - для розміщення
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аптечного пункту»;
№ 220 від 05 жовтня 2018 року «Про продовження оренди нерухомого 

майна, що знаходиться на балансі Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної 
адміністрації»;

№ 221 від 05 жовтня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду комунальному закладу «Вінницький обласний молодіжний центр 
«Квадрат» приміщень, загальною площею 622,8 кв.м, що розташовані в 
адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 15, м. Вінниця, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 222 від 05 жовтня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни з фізичною 
особою - підприємцем Мельник Н.П.»;

№ 223 від 05 жовтня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни з фізичною 
особою - підприємцем Леванчуком С.М.»;

№ 224 від 05 жовтня 2018 року «Про укладення договорів оренди 
приміщень четвертого поверху будівлі з прибудовами Вінницького 
обласного клінічного госпіталю ветеранів війни»;

№ 225 від 05 жовтня 2018 року «Про продовження оренди нерухомого 
майна Департаменту цивільного захисту обласної державної 
адміністрації, площею 16,0 кв.м - для розміщення приймально - 
передавального обладнання стільникового зв'язку»;

№ 226 від 05 жовтня 2018 року «Про передачу в оренду нерухомого 
майна Гайсинського медичного коледжу - для розміщення студентської 
їдальні»;

№ 227 від 05 жовтня 2018 року «Про продовження оренди 
приміщення Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни 
площею 16,2 кв.м із фізичною особою-підприємцем Капітанчуком О.М.»;

№ 228 від 05 жовтня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни площею 
40,9 кв.м із фізичною особою-підприємцем Павлюком С.М.»;

№ 237 від 08 листопада 2018 року «Про затвердження переліку 
суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад 
Вінницької області, які підлягають перевірці у 4 кварталі 2018 року»;

№ 240 від 12 листопада 2018 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду Вінницькому академічному обласному театру ляльок 
приміщень, загальною площею 1340,34 кв.м, що розташовані в 
адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 241 від 13 листопада 2018 року «Про продовження оренди 
приміщень Подільського регіонального центру онкології із товариством з 
обмеженою відповідальністю «Імпульс діагностика»;

№ 242 від 13 листопада 2018 року «Про передачу в оренду приміщень
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першого поверху хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної 
лікарні ім. М.І. Пирогова - для розміщення буфету»;

№ 243 від 13 листопада 2018 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду управлінню державної міграційної служби України у Вінницькій 
області приміщень №№ 422, 423, 424, загальною площею 84,88 кв.м, що 
розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 14, м. 
Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 244 від 14 листопада 2018 року «Про передачу в оренду 
вбудованих приміщень першого поверху адміністративного будинку 
Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича, площею 
239,4 кв.м - для розміщення студентської їдальні»;

№ 245 від 14 листопада 2018 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення головного корпусу Вінницької обласної дитячої клінічної 
лікарні, площею 24,7 кв.м - для розміщення аптечного пункту»;

№ 246 від 14 листопада 2018 року «Про передачу в оренду приміщень 
будівлі спеціалізованого онко-гематологічного центру Вінницької 
обласної дитячої клінічної лікарні, площею 86,3 кв.м - для провадження 
господарської діяльності з медичної практики»;

№ 247 від 14 листопада 2018 року «Про продовження оренди 
нерухомого майна комунальної організації «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву» з приватним акціонерним товариством «ВФ 
Україна»;

№ 248 від 14 листопада 2018 року «Про продовження оренди 
приміщень Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру»;

№ 249 від 14 листопада 2018 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду Головному територіальному управлінню юстиції, у Вінницькій 
області приміщень №№ 1212, 1224 загальною площею 53,63 кв.м, що 
розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, 
м. Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 250 від 14 листопада 2018 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій 
області приміщень загальною площею 645,4 кв.м, що розташовані в 
адмінбудинку за адресою: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 
орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 251 від 14 листопада 2018 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду комунальному закладу «Вінницька обласна комплексна дитячо- 
юнацька спортивна школа» приміщень, загальною площею 91,39 кв.м, що 
розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 72, 
м. Вінниця, орендодавцем яких єуправління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 252 від 14 листопада 2018 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду на конкурсних засадах частини приміщення № 33 площею 12,2
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кв.м, розташованого в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 15, 
м. Вінниця, орендодавцем якого є управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 253 від 14 листопада 2018 року «Про укладення договору оренди 
нерухомого майна, що знаходиться за адресою: вул. Київська, 6.173, м. 
Вінниця та на балансі комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал»;

№ 254 від 14 листопада 2018 року «Про продовження оренди частини 
приміщення вестибюлю будівлі Вінницького коледжу культури і 
мистецтв ім. М.Д. Леонтовича, площею 6,0 кв.м»;

№ 255 від 14 листопада 2018 року «Про продовження оренди частини 
нерухомого майна, що під час приватизації не увійшло до статутного 
фонду відкритого акціонерного товариства «Мурованокуриловецьке РП 
«Агромаш» та знаходиться на балансі товариства з обмеженою 
відповідальністю «МТС- Агромаш», а саме: приміщень їдальні будівлі 
гуртожитку, площею 93,3 кв.м»;

№ 256 від 14 листопада 2018 року «Про передачу в оренду 
нерухомого майна обласного комунального підприємства «Автобаза 
обласної Ради» - для розміщення приймально - передавального 
обладнання стільникового зв'язку»;

№ 257 від 14 листопада 2018 року «Про продовження оренди 
приміщень Департаменту будівництва, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації з комунальним підприємством “Вінницьке обласне 
об'єднане бюро технічної інвентаризації»;

№ 258 від 14 листопада 2018 року «Про продовження оренди 
приміщень навчального корпусу Барського гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені Михайла Грушевського з Глухівським національним 
педагогічним університетом імені Олександра Довженка»;

№ 259 від 14 листопада 2018 року «Про продовження оренди 
приміщень Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова - для 
розміщення аптечного пункту із товариством з обмеженою 
відповідальністю «Унісем- фарм»;

№ 260 від 14 листопада 2018 року «Про передачу в оренду будівлі 
магазину Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру, площею 50,6 кв.м.»;

№ 261 від 14 листопада 2018 року «Про оренду нерухомого майна 
Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія 
неперервної освіти» площею 6,0 кв.м - для розміщення обладнання 
стільникового зв’язку»;

№ 262 від 14 листопада 2018 року «Про продовження оренди 
приміщення цокольного поверху адміністративної будівлі обласного 
бюро судово-медичної експертизи з комунальним підприємством 
Вінницької міської ради «Комбінат комунальних підприємств»;

№ 273 від 27 листопада 2018 року «Про продовження оренди 
приміщення Подільського регіонального центру онкології-для 
розміщення інформаційного-платіжного терміналу»;



№ 274 від 27 листопада 2018 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду управлінню культури і мистецтв Вінницької обласної державної 
адміністрації приміщень, загальною площею 1208,08 кв.м, що 
розташовані в адмінбудинку за адресою: вул. Театральна, буд. 15, м. 
Вінниця, орендодавцем яких є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 276 від 27 листопада 2018 року «Про надання дозволу на передачу 
в оренду Вінницькій обласній організації товариства «Знання» України 
приміщення № 220, загальною площею 22,62 кв.м, що розташоване в 
адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, буд. 72, м. Вінниця, 
орендодавцем якого є управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області»;

№ 277 від 27 листопада 2018 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 6.75, 
м. Козятин та на балансі обласного бюро судово-медичної експертизи - 
для надання ритуальних послуг»;

№ 278 від 27 листопада 2018 року «Про передачу в оренду частини 
приміщення першого поверху хірургічного корпусу Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова - для встановлення кавового апарату»;

№ 286 від 12 грудня 2018 року «Про надання дозволу на передачу в 
оренду на конкурсних засадах вільних приміщень, розташованих в 
адмінбудинках, які знаходяться на балансі управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області»;

№ 287 від 12 грудня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
будівлі прохідної Вінницької обласної психіатричної лікарні № 2, 
площею 14, 8 кв.м»;

№ 288 від 12 грудня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка»;

№ 289 від 12 грудня 2018 року «Про продовження оренди 
приміщення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова»;

№ 290 від 12 грудня 2018 року «Про продовження оренди приміщень 
адміністративної будівлі Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації».

Голова обласної Ради —Аг£)ЛІЙНИК
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