
 

 Проект рішення  

 

Про внесення змін в рішення  

№VIII/7/48 від 09.04.2021 року 

про зміну площ  

 

 Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської 

ради від 16 вересня 2021 року № 1101/01-5, з метою забезпечення матеріальної 

бази для діяльності комунального некомерційного підприємства “Збаразький 

центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

Внести зміни до рішення Збаразької міської ради від 09 квітня 2021 року 

№VIII/7/48 “Про передачу в оперативне управління нежитлових приміщень 

комунальному некомерційному підприємству “Збаразький центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради” про зміну площ 

амбулаторій загальної практики – сімейної медицини відповідно до технічних 

паспортів, згідно додатку. 

 

Збаразький міський голова                                               Р.С. Полікровський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

рішення міської ради 

від 00 вересня 2021 року № 

______ 
 

 

 

ПЕРЕЛІК 

амбулаторій загальної практики – сімейної медицини  

із зміною площ 

 

1. Пункт 2. “Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Гніздичне, вул. 

Широка,10 площа 258,9 м2, гараж 38,4 м2 (окрема будівля)” викласти в такій 

редакції: “Тернопільська область, Тернопільський район, с. Гніздичне, вул. 

Широка 10А, площа 108,1 м2, гараж 32,2 м2”; 

2. Пункт 5. “Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Кобилля, вул. 

Шевченка,6, площа 113,05 м2 (окрема будівля)” викласти в такій редакції: 

“Тернопільська область, Тернопільський район, с. Кобилля, вул. Шевченка 6, 

площа 114,6 м2 та 42,7м2 кладова і гараж”; 

3. Пункт 7. “Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Максимівка, вул. 

Шевченка,41, площа 99,4м2, гараж 31,72 м2 (окрема будівля)” викласти в такій 

редакції: “Тернопільська область, Тернопільський район, с. Максимівка, вул. 

Шевченка 41, площа 99,4 м2” та гараж 31,72 м2”; 

4. Пункт 9. “Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Стриївка, вул. 

Грушевського,11А, площа 166 м2 (окрема будівля)” викласти в такій редакції: 

“Тернопільська область, Тернопільський район, с. Стриївка, вул. Грушевського 

14 А, площа 176,3 м2; 

5. Пункт 10. “Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Чернихівці, вул. 

Шкільна,28, площа 97,7 м2 (спільно з сільською радою)” викласти в такій 

редакції: “Тернопільська область, Тернопільський район, с. Чернихівці, вул. 

Шкільна 28, площа 90,7 м2; 

6. Пункт 11 “Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с.Шимківці, вул. 

Над Ставом,3, площа 191,6 м2 (спільно з сільською радою)” викласти в такій 

редакції: “Тернопільська область, Тернопільський район, с. Шимківці, вул. Над 

Ставом 1, площа 175,8 м2” 

 

 

 


