
                                                            

 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  РІШЕННЯ 
сорок п’ята сесія сьомого скликання 

 

 

від 07.02.2019  № 1362 
                            м. Житомир 

 

Про перелік об’єктів комунальної  

власності Житомирської міської  

об’єднаної територіальної громади,  

що підлягають приватизації  

у 2019 році 
 

 

 

Відповідно до п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів малої приватизації комунальної 

власності Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, що 

підлягають приватизації у 2019 році згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності  Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади, приватизація яких завершена у 

2018 році згідно з додатком 2. 

          3.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу 

обов'язків. 

 

 

Міський голова        С.І.Сухомлин 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                         до рішення міської ради            

                                                                                  від 07.02.2019 №  1362 

 

 

Перелік  

об’єктів комунальної власності  Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019 році 
 

 

Розділ 1. Об’єкти соціально-культурного призначення 

№ 

п/п 

Адреса об’єкта Назва об’єкта Зага

льна

пло

ща 

кв.м 

Назва 

балансоутримувач

а,  

код ЄДРПОУ 

Інформац

ія про 

державну 

реєстраці

ю об’єкта 

нерухомо 

го майна 

1 2 3 4 5 6 

1 майдан 

Путятинський, 

9/50 

приміщення 

аптеки 

 

(перехідний з 

2018 року) 

120,8 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№16» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13567300 

Серія 

САС 

№115086 

2 вул. Івана 

Кочерги, 11 

нежитлові 

приміщення,  

літера «В» 

42,8 

 

Вечірня 

загальноосвітня 

школа ІІ-ІІІ 

ступенів 

Житомирської 

міської ради, код 

ЄДРПОУ 

20427806 

Серія 

САЕ 

№718759 

3 майдан 

Перемоги, 6 

майновий 

комплекс 

готелю 

«Житомир», 

літери «А», 

«Б», «В» 

(перехідний з 

2018 року) 

11080,

4 

КП «Регулювання 

орендних 

відносин» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

41052668 

 

Серія 

САА  

№ 508939 



4 вул. Романа 

Шухевича, 2а 

будівля 

колишнього 

дитячого 

інфекційного 

відділення ЦСВ 

(за винятком 

захисної споруди 

цивільного 

захисту),  

літера «Г» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

3104,2 КУ Центральна 

міська лікарня №2 

м.Житомира, код 

ЄДРПОУ 

01992096 

Реєстраці

йний 

номер 

10173687

18101 

 

5 вул. Велика 

Бердичівська, 

113 

приміщення 

аптеки 

 

(перехідний з 

2018 року) 

68,4 Житомирський 

міський 

територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних 

послуг) 

Житомирської 

міської ради, 

код ЄДРПОУ 

13560120 

Реєстраці

йний 

номер 

13999003

18101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 2. Окреме майно 

№ 

п/п 

Адреса об’єкта Назва об’єкта Оріє

нтов

на 

пло

ща 

кв.м 

Назва 

балансоутриму

вача,  

код ЄДРПОУ 

Інформаці

я про 

державну 

реєстрацію 

об’єкта 

нерухомо 

го майна 

1 2 3 4 5 6 

1 вул. Гагаріна,  

47 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А»,  

І поверх 

 

(перехідний з 

2018 року) 

113,9 КП 

«Гагарінське» 

Житомирської 

міської ради 

код ЄДРПОУ 

13564709 

Реєстрацій

ний номер 

145512541

8101 

2 шосе Київське, 

19 

нежитлові 

приміщення 

195,2 КП 

«Житомиртеплок

омуненерго» 

Житомирської 

міської ради, код 

ЄДРПОУ 

35343771 

 

Серія САЕ 

№488877 

3 вул. Київська, 

102 

нежитлове 

приміщення,  

літера «А» 

 

 

(перехідний з 

2018 року) 

22,6 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№9» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13555863 

Реєстрацій

ний номер 

148028141

8101 

4 проспект 

Миру, 23 

нежитлові 

приміщення, 

літера «А» 

244,2 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

 

Серія САК 

№328645 



5 вул. Велика 

Бердичівська, 

85 

приміщення 

перукарні,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

305,3 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№16» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13567300 

Серія  

ЯЯЯ 

№298381 

6 вул. 

Святослава 

Ріхтера, 17 

нежитлові 

приміщення, 

літера «А» 

25,48 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№16» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13567300 

Реєстрацій

ний номер 

140211471

8101 

7 вул. 

Корольова, 46 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

201,7 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№13» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13567323 

Серія САЕ 

№718374 

8 вул. 

Космонавтів, 

20 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

61,0 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№13» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13567323 

Реєстрацій

ний номер 

156053391

8101 

9 майдан 

Мистецькі 

Ворота, 3 

нежитлові 

приміщення, 

літера «Щ» 

67,3 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

У процесі 

реєстрації 



№9» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13555863 

10 вул. Київська, 

102 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

33,1 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№9» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13555863 

Реєстрацій

ний номер 

155860631

8101 

11 вул. Бориса 

Тена, 15/14 

нежитлове 

приміщення,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

47,4 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№11» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13565614 

Серія САК  

№ 328817 

12 вул.  Михайла 

Грушевського, 

35 

приміщення 

перукарні,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

95,2 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

Реєстрацій

ний номер 

771573181

01 

13 вул. Київська, 

59 

нежитлове 

приміщення,  

літера «А» 

20,3 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

У процесі 

реєстрації 



14 вул. Перемоги, 

47 

нежитлові 

приміщення, 

літера «А» 

84,1 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№5» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13565123 

Реєстрацій

ний номер 

135804751

8101 

15 Житомирський 

район  

с. Глибочиця 

вул. 

Терешкової, 17 

приміщення 

складу,  

літера «Д» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

69,5 

 

КП «Зеленбуд» 

Житомирської 

міської ради, код 

ЄДРПОУ 

13555047 

У процесі 

реєстрації  

16 Житомирський 

район  

с. Глибочиця 

вул. 

Терешкової, 17 

приміщення 

майстерні,  

літера «Е» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

153,5 

 

КП «Зеленбуд» 

Житомирської 

міської ради, код 

ЄДРПОУ 

13555047 

У процесі 

реєстрації 

17 Житомирський 

район  

с. Глибочиця 

вул. 

Терешкової, 17 

нежитлові 

приміщення 

150,0 КП «Зеленбуд» 

Житомирської 

міської ради, код 

ЄДРПОУ 

13555047 

У процесі 

реєстрації 

18 вул. Київська, 

60 

нежитлові 

приміщення, 

літера «А» 

358,1 КП 

«Житомиртеплок

омуненерго» 

Житомирської 

міської ради, код 

ЄДРПОУ 

35343771 

Серія САЕ 

№ 488922 

19 вул. Довженка, 

64 

нежитлові 

приміщення 

100,3 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№16» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13567300 

 

У процесі 

реєстрації 



20 вул. 

Пушкінська, 

56 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

142,5 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№16» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13567300 

Реєстрацій

ний номер 

159770291

8101 

21 майдан 

Соборний, 7/1 

нежитлові 

приміщення, 

літера «А» 

95,1 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

Серія САК 

№328632 

22 вул. Івана 

Сльоти, 60 

приміщення 

магазину,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

79,3 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№13» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13567323 

У процесі 

реєстрації          

23 вул. 

Покровська, 

133 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

439,2 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

Реєстрацій

ний номер 

882091418

101 

24 вул. 

Троянівська, 

14 

нежитлове  

приміщення, 

літера «А» 

20,6 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Реєстрацій

ний номер 

158891271

8101 



№5» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13565123 

25 площа 

Польова, 10 

нежитлове 

приміщення, 

літера «А» 

12,0 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№13» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13567323 

Серія САС 

№129230 

26 вул. 

Олександра 

Клосовського, 

2 

нежитлові 

приміщення 

(база), 

літера «А» 

297,7 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

У процесі 

реєстрації 

27 проспект 

Миру, 37 

приміщення 

перукарні, 

літера «А» 

74,3 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

У процесі 

реєстрації 

28 вул. 

Володимирська, 

3/1 

приміщення 

магазину з 

підвалом,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

339,3 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№5» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13565123 

Магазин- 

серія ЯЯЯ  

№271560 

Підвал- 

реєстрацій 

реє номер 

1345191018

101 



29 вул. Київська, 

25 

вбудоване 

нежитлове 

приміщення,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

208,3 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

Серія СТА 

№0441423 

30 вул. Київська, 

10 

нежитлове 

приміщення,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

136,8 КП 

«Житомиртеплок

омуненерго» 

Житомирської 

міської ради, код 

ЄДРПОУ 

35343771 

Реєстрацій

ний номер 

145559401

8101 

31 вул. Перемоги, 

54 

нежитлове 

приміщення,  

літера «А» 

133,9 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№15» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13561160 

Серія САК 

№328804 

32 вул. Дмитра 

Донцова, 8 

будівля бази 228,8 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№9» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13555863 

Серія САК 

№086973 

33 вул. Довженка, 

64 

нежитлові 

приміщення 

302,1 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№16» 

Житомирської 

міської ради,  

Серія САЕ 

№718228 



код ЄДРПОУ 

13567300 

34 вул. Чуднівська, 

100 

нежитлове 

приміщення 

121,3 Міський 

культурно-

спортивний 

центр 

Житомирської 

міської ради, код 

ЄДРПОУ 

13545681 

Серія САК 

№328629 

35 вул. Перемоги, 

75 

колишня 

котельня 

 КП 

«Житомиртеплок

омуненерго» 

Житомирської 

міської ради, код 

ЄДРПОУ 

35343771 

У процесі 

реєстрації 

36 вул. Селецька, 

21 

нежитлове 

приміщення, 

літера «А» 

110,0 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№13» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13567323 

Серія САЕ 

№ 718269 

37 вул. Велика 

Бердичівська, 

27а 

приміщення 

перукарні,  

літера «А» 

 

(перехідний з 

2018 року) 

45,5 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№9» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13555863 

Реєстрацій

ний номер 

128760071

8101 

38 майдан імені 

С.П.Корольова, 

8 

нежитлове 

приміщення, 

літера «А» 

209,0 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№9» 

Житомирської 

міської ради,  

Серія СТА 

№ 044027  



код ЄДРПОУ 

13555863 

39 вул. 

Покровська, 127 

нежитлове 

приміщення, 

літера «А» 

112,4 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

Реєстрацій

ний номер 

107092981

8101 

40 проспект 

Миру, 8 

нежитлове 

приміщення, 

літера «А» 

53,3 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

Серія САК 

№ 328644 

41 майдан 

Перемоги, 7 

нежитлове 

приміщення, 

літера «А» 

50,4 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

Серія САК 

№ 328940 

42 вул. Хлібна, 28 нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

107,0 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

Серія САЕ 

№ 875928 

43 вул. 

Корольова, 46 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

63,6 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

Серія САЕ 

№ 718374 



експлуатаційне 

підприємство 

№13» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13567323 

44 проспект 

Миру, 37 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

94,4 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№14» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13567317 

Реєстрацій

ний номер 

158825941

8101 

45 проспект 

Миру, 61/2 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

66,5 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№14» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13567317 

У процесі 

реєстрації 

46 вул. Перемоги, 

54 

нежитлове 

приміщення,  

літера «А» 

302,6 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№15» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13561160 

Серія САК 

№ 328606 

47 вул. Юрка 

Тютюнника, 

23 

нежитлове 

приміщення, 

літера «А» 

355,6 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№15» 

Житомирської 

міської ради,  

Серія САК 

№ 328880 



код ЄДРПОУ  

13561160 

48 вул. Мала 

Бердичівська, 

9 

нежитлове 

приміщення, 

літера «А» 

105,0 КП «Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№9» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13555863 

Реєстрацій

ний номер 

150425541

8101 

 

 

Начальник відділу по управлінню 

та приватизації комунального  

майна міської ради                                                                      О.Б.Кравчук 

 

 

Секретар міської ради                 Н.М.Чиж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

                                                                         до рішення міської ради            

                                                                                  від 07.02.2019 №  1362 

 

Перелік  

об’єктів комунальної власності  Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади, приватизація яких завершена у 2018 році 

 

№ 

п/п 

Адреса об’єкта Назва об’єкта Зага

льна

пло

ща 

кв.м 

Назва 

балансоутрим

увача,  

код ЄДРПОУ 

Інформац

ія про 

державну 

реєстраці

ю об’єкта 

нерухомо 

го майна 

1 2 3 4 5 6 

1 вул. Велика 

Бердичівська, 

33 

приміщення 

недіючої 

стоматологічної 

поліклініки,  

літера «А» 

687,9 КУ 

Центральна 

міська лікарня 

№1 

м.Житомира, 

код ЄДРПОУ 

01992127 

Серія 

САА  

№ 509137 

2 вул. Михайла 

Грушевського, 

14/20 

приміщення 

магазину,  

літера «А» 

114,6 КП 

«Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№6» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13559022 

Реєстраці

йний 

номер 

15615971

18101 

3 вул. Перемоги, 

52 

приміщення 

магазину,  

літера «А» 

65,9 КП 

«Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№5»    

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

Реєстраці

йний 

номер 

13637211

18101 



13565123 

4 вул. Мала 

Бердичівська, 

4 

нежитлові 

приміщення,  

літера «А» 

251,5 КП 

«Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№3» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ  

13552103 

Серія 

САК   

№ 086693 

5 вул. Велика 

Бердичівська, 

35 

приміщення 

магазину,  

літера «А» 

90,9 КП 

«Виробниче 

житлове 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

№16» 

Житомирської 

міської ради,  

код ЄДРПОУ 

13567300 

Реєстраці

йний 

номер 

15631149

18101 

 

 

Начальник відділу по  

управлінню та приватизації  

комунального майна міської ради       О.Б.Кравчук   

 

 

Секретар міської ради        Н.М.Чиж 


