
                                                                   Бердичівська центральна міська лікарня

Назва та адреса Дата укладення 

(переукла-

Цільове Дата, № рішення,

орендованого об’єкта дення) договору  призначення  наказу  

1 ТОВ "Нова Надія"

частина площі першого поверху міської 

поліклініки, вул.Житомирська,42 20,0  01.12.2006 р.  30.11.2019 р. № 274-06 332,5 аптечний пункт від 21.06.2001 № 359

2 ТОВ "Нова Надія"

частина приміщення стоматологічної 

поліклініки, вул.Богунська,22 20,0  29.12.2006 р. 28.02.2020 р. № 306-06 377,03 аптечний пункт від 18.12.2006 № 704

3 ФОП Савсун Сергій Михайлович

частина приміщення операційного блоку по 

вул.Здоров'я,1 10,0  01.12.2006 р.  30.09.2019 р. № 269-06 183,05 торгівля продовольчими товарами від 20.03.2002 № 176

4 ФОП Савсун Сергій Михайлович

частина приміщення операційного блоку по 

вул.Здоров'я,1 3,8  01.12.2006 р. 31.12.2019 р. № 270-06 86,2

 розміщення: ксерокопіювальної техніки 

для надання населенню послуг із 

ксерокопіювання документів-площа 0,8 

м.кв., газетного кіоску-площа 3,0 м.кв. від 25.05.2006 № 255

5 ФОП Антонова Валентина Володимирівна

частина приміщення операційного блоку по 

вул.Здоров'я,1 4,45  01.12.2006 р.  30.09.2019 р. № 299-06 58,31

кіоск по реалізації товарів медичного 

призначення від 16.11.1998 № 632

6 ФОП Антонова Валентина Володимирівна

частина холу другого поверху міської 

поліклініки, вул.Житомирська,42 8,0  01.12.2006 р. 31.08.2019 р. № 300-06 102,77 аптечний кіоск по продажу рентгенплівки від 20.07.2001 № 454 

7 Приватне акціонерне товариство ,,Київстар"

ділянка димової труби котельні ЦМЛ, вул. 

Здоро'я,1 майно  01.08.2019 р. 31.07.2021 р. № 942/2- ZYT 7593,63

базова станція мобільного стільникового 

зв'язку від 23.09.2010 № 559

8

Обласне бюро судово-медичної експертизи 

Житомирської обласної ради

частина приміщення господарської частини, 

вул.Здоров'я,1 156,25  01.12.2008 р.  01.11.2019 р. № 294-08 1,20 на рік

для розміщення Бердичівськогго 

міжрайонного відділення судово-

медичної експертизи від 26.05.2003 № 343

9

Комунальна установа "Обласне 

патологоанатомічне бюро" Житомирської 

обласної ради

частина приміщення господарської частини, 

вул.Здоров'я,1 106,8  01.12.2006 р. 27.08.2019 р. № 295-06 1,20 на рік

для розміщення патологоанатомічного 

відділення обласного патолого 

анатомічного бюро від 22.04.2003 № 271

10

Благодійна організація "Лікарняна каса 

Житомирської області"

приміщення (підвал) лікувального корпуса, 

вул.Здоров'я,1 20,6  01.04.2013 р . 31.12.2021 р. № 122-13 99,16

для розміщення благодійної організації 

без провадження підприємницької 

діяльності від 28.02.2013 № 85

11

Благодійна організація "Лікарняна каса 

Житомирської області"

приміщення лікувального корпуса, 

вул.Здоров'я, 1 20,6  01.01.2013 р. 30.09.2021 р. № 10-13 112,50

для розміщення благодійної організації 

без провадження підприємницької 

діяльності від 18.12.2012 .№ 715

12

Комунальний вищий навчальний заклад 

"Бердичівський медичний коледж " 

Житомирської обласної ради обладнання майно  03.11.2009 р.  03.07.2021 р. № 280-09 28,03 індивідуально визначене майно від 23.07.2009 № 442

13

Житомирський обласний центр медико-

соціальної експертизи Житомирської обласної 

ради

частину приміщення міської поліклініки, 

вул.Житомирська,42 61,5  01.07.2009 р. 31.03.2022 р. № 189-09 1,20 на рік

для розміщення Бердичівської міськ 

міжрайонної МСЕК  від 25.06.2009 № 357

14

Житомирський обласний центр медико-

соціальної експертизи Житомирської обласної 

ради

частина приміщення харчоблоку, 

вул.Житомирська,42 49,6  01.06.2012 р. 28.02.2022 р. № 208-12 1,20 на рік для розміщення архіва МСЕК від 08.05.2012 № 213

15

Комунальна установа «Центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю» Бердичівської 

міської ради 

частина приміщення дитячого центру 

реабілітації, вул.Г.Луппова,14 88,5  15.06.2011 р. 31.12.2019 р. № 224-11 1,20 на рік

для розміщення центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів

від 20.05.2011 № 319,  від 

22.06.2017 № 227

16

Комунальна установа "Обласна клінічна 

лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" Житомирської 

обласної ради

 нежитлові приміщення 4-го  поверху 

лікувального корпуса,вул Здоров'я,1 217,8  16.09.2011 р.  31.05.2020 р. № 546 1,20 на рік

для розміщення філії гемодіалізу 

обласної лікарні від 10.02.2011 № 80

17 ТОВ "Малікс -Мєд "

приміщення відділення медичних послуг, 

вул.Здоров'я,1 17,5  20.08.2012 р. 19.05.2021 р. № 286-12 672,92

для розміщення пункту забору 

біоматеріалів від 06.08.2012 № 398

18 ТОВ "Малікс -Мєд "

приміщення відділення трансфузіології, 

вул.Житомирська,43 83,3 01.02.2017 р. 01.01.2020 р. № 36-17 6006,85

для розміщення відділення забору 

біологічних матеріалів від 11.01.2017 № 9

Перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бердичева переданих в оренду. 

Орендар№ 

п/п

                                                                                                (назва орендодавця)

КНП «БМЛ» Бердичівської міської ради

Розмір 

місячної 

орендної 

плати (грн.)

№ договоруДата 

закінчення 

договору

Площа



19

Комунальна установа "Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф " 

Житомирської обласної ради  нежитлові приміщення по вул.Шевченка,22 920,3   02.01.2013 р.  31.12.2019 р.  № 41-13 1,20 на рік

Комунальна установа "Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф " Житомирської обласної ради від 27.12.2012 № 564

20

Комунальна установа "Центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф " 

Житомирської обласної ради  нежитлові приміщення по вул.Шевченка,22 123,6  01.01.2015 р.  01.11.2020 р. № 12-15 1,20 на рік

розміщення гаражів для автомобілів 

бердичівської підстанції екстреної 

медичної допомоги від 24.12.2014 № 569

21

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Бердичівської міської ради 

приміщення в міській поліклініці (каб.№ 50 ; № 

54 ; № 56) 25,5  02. 04.2013 р.  30.11.2021 р. № 125-13 1,20 на рік

 для розміщення кабінету 

профілактичної роботи від 12.12.2013 № 530

22

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Бердичівської міської ради 

автомобіль ГАЗ 31029 державний номер АМ 28-

87 ВВ майно  20.01.2014 р. 31.10.2019 р. № 35 1,20 на рік

автомобіль ГАЗ 31029 державний номер 

АМ 28-87 ВВ від 25.11.2013 № 483

23

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Бердичівської міської ради гаражі № № 3,4,5 по вул. Здоров'я,1 114,3  01.05.2019 р.  31.03.2022 р. № 229-19 1,20 на рік гаражі № № 3,4,5 

від 08.04.2019 № 97

24 ТОВ " Клініка малоінвазивної хірургії "Вітал"

частина приміщень лікувального корпуса та 

операційного блока по вул.Здоров'я,1 217,26 09.02.2018 р. 09.02.2023 р. б/н 15584,02

Розміщення ТОВ " Клініки 

малоінвазивної хірургії" Вітал" від 02.10.2017 № 341

25 АТ КБ " Приватбанк"

частина приміщення 1 поверху будівлі міської 

поліклініки по вул. Житомирська,42 2,0 30.05.2018 р. 30.04.2021 р. № 274-18 311,12 розміщення платіжного терміналу від 30.05.2018 № 158

26 ТзОВ " Медична лабораторія"

частина приміщення цокольного поверху 

будівлі лікувального корпусу вул. Здоров'я,1 28,0 01.09.2018р. 01.08.2021 р. № 390-18 991,06

розміщення відділення діагностичного 

центру
від 22.06.2018 № 188

27

Управління освіти і науки виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради

частина приміщення дитячого центру 

реабілітації, вул.Г.Луппова,14 32,8  01.01.2019 р. 30.11.2021 р. № 29-19 1,20 на рік

для розміщення комунальної установи « 

Бердичівськийінклюзивно-ресурсний центр» 

Бердичівської міської ради.

від 12.10.2018 № 344


