
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
У/. / /  Л0/4 № U S

Про надання згоди ТОВ «ПРОМ БУД АГРО ХОЛДИНГ» 
на розміщення пересувних об’єктів сезонної торгівлі на територіях

закладів охорони здоров’я

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, частин 4,5 статті 60, 
абзацу 2 пункту 10 розділу V „Прикінцеві та перехідні положення” Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 8, 10 Закону України 
„Про регулювання містобудівної діяльності”, рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 „Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року „Про об'єкти комунальної 
власності”, рішення 17 сесії обласної Ради 4 скликання від 29 листопада 
2004 року № 717 „Про невідкладні заходи обласної Ради щодо цілісності 
України та стабілізації суспільно-політичної ситуації, що склалася у зв'язку з 
виборами Президента України”, враховуючи рішення виконавчого комітету 
Вінницької міської ради від 26 лютого 2015року № 438 „Про затвердження 
Порядку використання об’єктів благоустрою для здійснення торгівельної 
діяльності з пересувних об’єктів сезонної торгівлі, пунктів сезонної торгівлі та 
проведення ярмарків у м.Вінниці” та клопотання Департаменту охорони 
здоров'я обласної державної адміністрації, управління спільної комунальної 
власності територіальних громад області та висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації:

1. Надати згоду, згідно із чинним законодавством ТОВ „ПРОМ БУД АГРО 
ХОЛДИНГ” на розміщення пересувних об’єктів сезонної торгівлі, на територіях 
закладів охорони здоров'я, а саме:
- Вінницького медичного коледжу ім.Акад. Д.Д. Заболотного, що знаходиться 

за адресою: вул. Пирогова, 57 м. Вінниця;
- Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім.Акад. О.І. Ющенка, що 

знаходиться за адресою: вул.Пирогова, 109, м.Вінниця;
- Подільського регіонального центру онкології, що знаходиться за адресою: 

вул. Хмельницьке шосе, 84 м. Вінниця;
- Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, що знаходиться 

за адресою: вул. Пирогова, 6.46, м. Вінниця.



2. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної Ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації (Масленніков О.Г.).

Голова обласної Ради А. Олійник


