
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

(шістдесят четверта сесія сьомого скликання ) 

РІШЕННЯ 

від 13.04.2020 № 1194 

м. Бердичів 
 

 

Про  затвердження переліків  

об’єктів оренди комунальної власності 

територіальної громади м.Бердичева 
 

 

        Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Переліки об’єктів  комунальної власності територіальної громади 

м. Бердичева: 

 

1.1. Перелік першого типу – об’єкти  для передачі в оренду на аукціоні згідно з    

додатком 1 до цього рішення. 

 

1.2. Перелік другого типу – об’єкти для передачі в оренду без проведення 

аукціону, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

житлової політики, інженерного господарства, будівництва, транспорту, 

землекористування, комунального майна та власності, благоустрою та екології. 

     

Міський голова                                                                        В.К. Мазур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Додаток 1 

                                                                                                    до рішення міської ради   

                                                                                               від 13.04.2020 №1194 

 

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Бердичева 

для передачі в оренду на аукціоні  

( Перелік першого типу) 

 

 
№ 

п/п 

Назва об’єкта  

комунального майна 

Адреса об’єкта  Площа 

об’єкта   

(кв.м) 

Балансоутримувач 

1.  Нежитлові приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул.Мостова,3 

62,2 Відділ комунальної 

власності та 

земельних 

відносин 

2.  Підвальне приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул. Житомирська,113  

182,1 Відділ комунальної 

власності та 

земельних 

відносин 

3.  Нежитлове приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул.Європейська,30/2 

65,0 Відділ комунальної 

власності та 

земельних 

відносин 

4.  Нежитлові приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул.Європейська,92 

100,6 Міське комунальне 

виробниче житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство №7  

5.  Нежитлові підвальні 

приміщення 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул.Житомирська,7 

76,7 Міське комунальне 

виробниче житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство №7 

6.  Частина нежитлового 

приміщення 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул. Житомирська,44/2 

5,0 КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

Бердичівської 

міської ради 

7.  Частина нежитлового 

приміщення 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул. Здоров’я,1  

25,3 КНП «Бердичівська 

міська лікарня» 

Бердичівської 

міської ради 

8.  Нежитлове приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул. Здоров’я,1 

18,4 КНП «Бердичівська 

міська лікарня» 

Бердичівської 

міської ради 

9.  Частина першого поверху 

нежитлової будівлі міського 

Палацу культури 

ім.Шабельника О.А. 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

Площа Мистецька,1 

203,8 Міський Палац 

культури імені 

Шабельника 

Олексія 

Андрійовича 



 

 

                                                                                                         

 

 

                    Міський голова                                                                       В.К. Мазур 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

10.  Частина асфальтового 

майданчика для загально-

міських заходів міського 

Палацу культури 

ім.Шабельника,О.А. 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

Площа Мистецька,1 

750,0 Міський Палац 

культури імені 

Шабельника 

Олексія 

Андрійовича 

11.  Частина холу другого 

поверху нежитлової будівлі 

міського Палацу культури 

ім.Шабельника О.А. 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

Площа Мистецька,1 

348,3 Міський Палац 

культури імені 

Шабельника 

Олексія 

Андрійовича 

12.  Нежитлове приміщення  

(кабінет 29) другого поверху 

нежитлової будівлі міського 

Палацу культури 

ім.Шабельника О.А.  

(погодинної оренди) 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

Площа Мистецька,1 

45,9 Міський Палац 

культури імені 

Шабельника 

Олексія 

Андрійовича 

13.  Нежитлове приміщення  

(кабінет 41) третього 

поверху нежитлової будівлі 

міського Палацу культури 

ім.Шабельника О.А.  

(погодинної оренди) 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

Площа Мистецька,1 

79,7 Міський Палац 

культури імені 

Шабельника 

Олексія 

Андрійовича 

14.  Частина холу третього 

поверху нежитлової будівлі 

міського Палацу культури 

ім.Шабельника О.А. 

(погодинна оренда) 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

Площа Мистецька,1 

389,1 Міський Палац 

культури імені 

Шабельника 

Олексія 

Андрійовича 

15.  Частина холу першого 

поверху нежитлової будівлі 

міського Палацу культури 

ім.Шабельника О.А. 

(поденна оренда) 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

Площа Мистецька,1 

351,5 Міський Палац 

культури імені 

Шабельника 

Олексія 

Андрійовича 

16.  Частина приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул.Данилівська,3 

75,5 Управління науки і 

освіти виконавчого 

комітету 

Бердичівської 

міської ради 



                                                                                                    Додаток 2 

до рішення міської ради 

  від 13.04.2020 №1194 

 

 

 

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Бердичева  

для передачі в оренду без проведення аукціону 

(Перелік другого типу) 

 
№ 

п/п 

Об’єкт  

комунального майна 

Адреса об’єкта  Площа 

об’єкта  

(кв.м) 

 

Балансоутримувач 

1. Нежитлові приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул.Володимирська,1-а 

117,5 Відділ комунальної 

власності та 

земельних відносин 

2. Нежитлове приміщення  Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул. Богунська,5 

42,9 Міське комунальне 

виробниче житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство №7 

3. Підвальні приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул.Вінницька,57 

112,7 Міське комунальне 

виробниче житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство №7 

4. Нежитлові приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул.Європейська,54 

155,2 Відділ комунальної 

власності та 

земельних відносин 

5. Нежитлові напівпідвальні 

приміщення 

вул.Європейська,106 54,7 Відділ комунальної 

власності та 

земельних відносин 

6. Нежитлові приміщення Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

пл. Соборна,21 

34,0 Міське комунальне 

виробниче житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство №7 

7. Театральний зал  нежитлової 

будівлі міського Палацу 

культури ім.Шабельника 

О.А. (в т.ч. театральний зал, 

площею 175,9 кв.м, карман 

сцени, площею 89,7 кв.м,      

сцена, площею390,9 кв.м, 

балкон, площею,165,1 кв.м.)  

(погодинна оренда) 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

Площа Мистецька,1 

1121,6 Міський Палац 

культури імені 

Шабельника 

Олексія 

Андрійовича 



 

 

         

      Міський    голова                                                            В.К.Мазур 
                                              

8. Зал нежитлової будівлі 

театрального відділу 

міського Палацу культури 

ім. Шабельника О.А. (в т.ч. 

зал, площею 325 кв.м, сцена, 

площею123,1 кв.м, вихід на 

сцену, площею    16 кв.м, 

балкон, площею 187,7 кв.м, 

верхня гримерна кімната, 

площею 21,5 кв.м, 

артистична вбиральня, 

площею 32,9кв.м.             

(погодинна оренда) 

Житомирська обл., 

м.Бердичів, 

вул. Європейська,21 

706,2 Міський Палац 

культури імені 

Шабельника 

Олексія 

Андрійовича 


