
Про передачу в оперативне управління  

нежитлових приміщень комунальному  

некомерційному підприємству “Збаразький 

центр первинної медико-санітарної  

допомоги” Збаразької міської ради  

 

Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської 

ради від 24 березня 2021 року № 386/01-5 з метою забезпечення матеріальної 

бази для діяльності комунального некомерційного підприємства “Збаразький 

центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради ", 

керуючись статтею 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статтею 137 Господарського кодексу України, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Закріпити на праві оперативного управління нежитлові приміщення за 

комунальним некомерційним підприємством “Збаразький центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради (згідно додатку), які 

використовувались для провадження господарської діяльності з медичної 

практики згідно ліцензії. 

2.  Доручити керівнику комунального некомерційного підприємства 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської 

ради здійснити державну реєстрацію змін речового права – оперативного 

управління, відповідно до норм чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

Міський голова   Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

 

рішення міської ради 

від 09 квітня 2021 року № ______ 
 



Перелік об’єктів нерухомого майна, яке закріплюється на праві 

оперативного управління за комунальним некомерційним підприємством 

"Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької 

міської ради 

 
1. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, м.Збараж, вул. Павлова,2: 

 

№ кабінетів та приміщень згідно 

інвентарної справи 
Площа 

Поліклінічне відділення: 

І поверх 

66 кабінет 11,9 м2 

85 кабінет 16,3 м2 

91 реєстратура 30 м2 

71 кабінет 11,6 м2 

72 кладова 6,4 м2 

79 коридор 17,7 м2 

94 коридор 12.1 м2 

95 коридор 1,5 м2 

96 коридор 1,5 м2 

Всього на 1 поверсі: 109 м2   

ІІ поверх 

147 кабінет 11,8 м2 

150 кабінет 11.0 м2 

151 кабінет 12,3 м2 

161 кабінет 12,5 м2 

172 кабінет 11,5 м2 

154 кабінет 15,4 м2 

173 кабінет 14,6 м2 

146 коридор 111,3 м2 

120 коридор 15,4 м2 

Всього на 2 поверсі: 215,8 м2 

ІІІ поверх 

200 кабінет 11,4 м2 

201 кабінет 11,8 м2 

203 кабінет 11 м2 

204 кабінет 10,9 м2 

208 кабінет 10,9 м2 

214 а кабінет 10,3 м2 

212 кладова 7,9 м2 

193 вбиральня 1,9 м2 

194 коридор 3,0 м2 

182 коридор 15,3 м2 

Всього на 3 поверсі: 94,4 м2  

ІVповерх 

274 кабінет 15,5 м2 



226 кабінет 19,0 м2 

227 кабінет 18,6 м2 

228 кабінет 13,9 м2 

251 кабінет 11,0 м2 

252 кабінет 9,0 м2 

253 кабінет 11,2 м2 

229 кабінет 16,8 м2 

247 коридор 72,8 м2 

230 коридор 15,0 м2 

Всього на 4 поверсі: 202,8 м2 

 

Терапевтичний корпус: 

І поверх (денний стаціонар) 

53 палата 27,4 м2 

54 палата 18,3 м2 

55 палата 20,7 м2 

63 кабінет 11,9 м2 

64 кабінет 14,6 м2 

58 коридор 31,4 м2 

59 коридор 2,0 м2 

60 вбиральня 1,5 м2 

61 коридор 1,8 м2 

62 коридор 2,4 м2 

65 коридор 0.7 м2 

56 коридор 3,6 м2 

57а киснева 3,7 м2 

57 коридор 12,6 м2 

Всього: 152.6 м2 

Автогаражі 

5 гараж 21,2 м2 

6 гараж 21,2 м2 

9 гараж 22,0 м2 

17 гараж 16,6 м2 

Всього: 81 м2  

Підвальні приміщення 

49 кладова 21.1 м2 

50 кладова 3.2 м2 

23 кладова 3,4 м2 

Всього: 27,7 м2 

 

2. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Гніздичне, вул. Широка,10 площа 258,9 м2,  

гараж 38,4 м2 (окрема будівля) 

 

 



3. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Доброводи, вул. Шкільна,1А площа 278,3 м2 

(окрема будівля) 

 

4. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Заруддя, вул. Грушевського,20А, площа 98,6 м2 

(окрема будівля) 

 

5. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Кобилля, вул. Шевченка,6, площа 113,05 

м2(окрема будівля) 

 

6. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Колодне, вул. Морозенка,4, площа 166 м2 

(спільно з дитячим садком) 

 

7. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Максимівка, вул. Шевченка,41, площа 99,4м2, 

гараж 31,72 м2 (окрема будівля) 

 

8. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с. Нижчі Луб'янки, вул. Франка,13, площа 178,7 м2 

(окрема будівля) 

 

9. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Стриївка, вул. Грушевського,11А, площа 166 м2 

(окрема будівля) 

 

10.Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Чернихівці, вул. Шкільна,28, площа 97,7 м2 

(спільно з сільською радою) 

 

11.Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Шимківці, вул. Над Ставом,3, площа 191,6 м2 

(спільно з сільською радою) 

 

12.Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Вищі Лубянки, вул. Франка,73, площа 66,7 м2 

(окрема будівля); 

 

13. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Залужжя, вул. Збаразька, 1А, площа 55,0 м2  ( 

спільно з сільською радою); 

 

14. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Киданці, вул. Франка,9, площа 83,3 м2 ( спільно 

з поштою); 

 

15. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Решнівка, вул. Франка,35, площа 32,6 м2 

(окрема будівля); 

 

16. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Синява, вул. Джули,1, площа 61,5 м2 м2 ( 

спільно з бібліотекою і магазином); 

 

17. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Шимківці, вул. Миру,23, площа 70,0 м2(окрема 

будівля); 

 

18. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Болязуби, вул. Молодіжна,8, площа 29,5 м2 ( 

спільно з бібліотекою); 

 

19. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Верняки, вул. Завальна, 51, площа 32,2м2 ( 

спільно з магазином); 

 

20. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Добромірка, вул. Л.Українки,42, площа 41,1 м2 



(спільно з сільською радою і поштою); 

 

21. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Зарубинці, вул. Шевченка,27, площа 17,64 м2 та 

6,44 м2 м2 ( спільно з сільською радою) ; 

 

22. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Іванчани, вул. Нова,2, площа 26,7 м2 ( спільно з 

школою і сільською радою); 

 

23. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Івашківці, вул. Б.Вишнівецького,50, площа 74,3 

м2 (окрема будівля); 

 

24. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Капустинці, вул. Молодіжна,41, площа 21,2 м2 ( 

спільно з сільською радою і бібліотекою); 

 

25. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Діброва, вул. Ковпака,15, площа 40,2 м2 

(окрема будівля); 

 

26. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Красносільці, вул. Кирикова,27, площа 59,7 м2 

(окрема будівля) ; 

 

27. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Кретівці, вул. Дружби,5, площа 102,3 м2 

(окрема будівля) ; 

 

28. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Ліски, вул. Морозенка – бічна,1, площа 96,1 м2 

(окрема будівля) ; 

 

29. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Мала Березовиця, вул. Центральна,55, площа 

45,86 м2 (окрема будівля); 

 

30. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Малий Глибочок, вул. В.Великого,30, площа 

71,02 м2 (окрема будівля) ; 

 

31. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Мусорівці, вул. Мельниччина,21А, площа 

63,8м2 (окрема будівля) ; 

 

32. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Новий Рогівець, вул. Б.Хмельницького,82, 

площа 64,7 м2 ( спільно з клубом); 

 

33. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Новики, вул. Нова,14, площа 29,6 м2 ( спільно з 

сільською радою); 

 

34. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Олишківці, вул. Шевченка,19В, площа 110,8 м2 

(окрема будівля); 

 

35. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Розношинці, вул. Церковна,3, площа 115,95 м2 ( 

спільно з сільською радою); 

 

36. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Синягівка, вул. Л.Українки,42, площа 99,2 м2 

(окрема будівля); 

 

37. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Ст.Збараж, вул. Старозбаразька,142, площа 48,3 

м2 ( спільно з сільською радою і бібліотекою); 



 

38. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Тарасівка, вул. Довга, 22, площа 59,8 м2 (окрема 

будівля) ; 

 

39. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Травневе, вул. Дружби,70, площа 70,3 м2 

(окрема будівля); 

 

40. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Хоми, вул. Франка,22, площа 31,9 м2(окрема 

будівля); 

 

41. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Чеснівський Раковець, вул. Центральна,49, 

площа 47,7 м2(окрема будівля); 

 

42. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Чорний Ліс, вул. Франка,30, площа 

66,5м2(окрема будівля); 

 

43. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Чумалі, вул. Шевченка,51, площа 98,66 

м2(окрема будівля); 

 

44. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Шили, вул. Шевченка,42, площа 29 м2( спільно 

з сільською радою і бібліотекою); 

 

45. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Базаринці, вул. Хмельницького,29, площа 39,0 

м2  ( спільно з бібліотекою); 

 
 

 


