
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

В О С ЬМ А  С Е С І Я  
 

РІШЕННЯ 
 

№VIIІ/8/11          від 22 червня 2021 року 
 

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 25 травня 2021 року № 640/01-5 та від 25 травня 2021 року № 641/01-5   

з метою забезпечення матеріальної бази для діяльності комунального 

некомерційного підприємства “Збаразький центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Збаразької міської, керуючись статтею 60 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статтею 137 Господарського кодексу 

України, враховуючи висновки депутатської комісії Збаразької міської ради з 

питань освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної політики, сім’ї, 

туризму, духовності та соціального захисту населення, 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 з додатком), які 

використовувались для провадження господарської діяльності з медичної 

практики згідно ліцензії. 

2. Комунальному некомерційному підприємству “Збаразький центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради укласти 

договори щодо відшкодування витрат на утримання нерухомого майна та 

надання комунальних послуг з балансоутримувачем будівель, в яких заходяться 

переданні приміщення зазначені у додатку. 

3. Змінити адресу будівлі амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини с. Шимківці з вулиці Надставом, 3 на вулицю Надставом,1. 

4. Змінити адресу будівлі амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини с. Гніздичне з вулиці Широка,10, 3 на вулицю Широка,10а. 
 

Збаразький міський голова   Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



 

Додаток 1 
 

рішення Збаразької міської ради 

від 22 червня 2021 року № VIII/8/11 
 

 

 

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 

Поліклінічне відділення четвертий поверх, кабінет № 244 площа 10,5 м2; 

 

 

2. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с. Доброводи, вул. Шкільна, 11 

Перший поверх, кабінет 1-3, 1-4, 1-5, 1-8 загальною площею 88,8 м2; 

 

3. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с. Колодне, вул. Морозенка, 2, 

Перший поверх, кабінет 1-5, 1-8, 1-10, частина приміщення кабінету 1-11 

площею 12,1 м2,загальною площею 89,3 м2; 

 

4. Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с. Нижчі Луб'янки, вул. Б. 

Хмельницького, 68, Перший поверх, кабінет 1-4, 1-5, 1-6, загальною площею 

77,0 м2. 

 

 

Секретар ради            Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 
 


