
 
УКРАЇНА 

 БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(четверта сесія восьмого скликання) 

                                                           РІШЕННЯ                                      

від 19.01.2021                                                                                              № 57 
 

 

Про надання згоди на прийняття 
об’єктів до комунальної власності 
Бердичівської міської територіальної 
громади 

 

Розглянувши рішення Бердичівської районної ради від 29.12.2020 №37 

«Про внесення змін до рішень районної ради від 03.11.2020 №628»; №38 «Про 

внесення змін до рішень районної ради від 03.11.2020 №631»; №39 «Про 

внесення змін до рішень районної ради від 03.11.2020 №630», відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №711-р «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Житомирської області», закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій» від 17.11.2020 № 1009-ІХ, ст.78 Господарського 

кодексу України, керуючись ст.ст.25, 60 закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бердичівська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Звернутися до Бердичівської районної ради з пропозицією передачі з 

комунальної власності Бердичівської районної ради до комунальної власності 

Бердичівської міської ради, у повному обсязі об’єктів, які знаходяться на 

території Бердичівської міської територіальної громади. 

2. Надати згоду на прийняття безоплатно із комунальної власності 

Бердичівської районної ради до комунальної власності Бердичівської міської 

ради, об’єктів, які знаходяться на території Бердичівської міської 

територіальної громади, та стати їх унітарним засновником, а саме:   

2.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня 

Бердичівського району Житомирської області» Бердичівської районної ради, її 

основні засоби (оборотні та необоротні активи, рухоме майно), нерухоме 

майно, зокрема: 

- будівлі та приміщення районної лікарні (згідно переліку у додатку до 

рішення) за адресою: Житомирська область, м.Бердичів, вул. Санаторна,22; 



- приміщення поліклініки площею 3757,9 кв.м. за адресою: Житомирська 

область, м.Бердичів, вул. Житомирська,85/А; 

- земельну ділянку площею 3,0659 га, кадастровий номер 

1810400000:01:013:0334; 

- земельну ділянку площею 0,6513 га, кадастровий номер 

1810400000:01:013:0350. 

2.2. Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка 

Бердичівського району» Бердичівської районної ради та її основні засоби 

(оборотні та необоротні активи, рухоме майно). 

2.3. Комунальне підприємство «Трудовий архів Бердичівського району» 

Бердичівської районної ради та частину приміщення площею 161,7 м.кв. за 

адресою: Житомирська область, м.Бердичів, вул.Шевченка, 21. 

2.4. Районне мале комунальне ремонтно-експлуатаційне прідприємство 

Бердичівської районної ради, зокрема: 

- адміністративну будівлю за адресою: м.Бердичів, площа Соборна, 23; 

- приміщення гаражів за адресою: м.Бердичів, площа Соборна, 23; 

- нежитлову будівлю за адресою: м.Бердичів, вулиця Садова,3; 

- земельну ділянку площею 0,6988 га, кадастровий номер 

1810400000:01:024:0160. 

2.5. Комунальне підприємство Оздоровчий дитячо-юнацький заклад 

«Березовий гай» Бердичівського району, зокрема: 

- будівлі Оздоровчого табору «Березовий гай» (згідно переліку до 

рішення). 

- земельну ділянку площею 5,5788 га, кадастровий номер 

1820886000:08:000:7122; 

- земельну ділянку площею 0,4793 га, кадастровий номер 

1820886000:08:000:0059 

2.6. Земельну ділянку площею 4,2201 га, кадастровий номер 

1820886000:08:000:0060, що знаходяться за адресою: Бердичівський район, с. 

Скраглівка, вул. Чуднівська, 85Б. 

2.7. Інші обєкти, які знаходяться на території Бердичівської міської 

територіальної громади.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального 

господарства, транспорту та благоустрою. 

 

 
Міський голова Сергій ОРЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


