
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 11 лютого  2016 р.                                                                                №18 
 
Про погодження передачі в оренду  
частини нежитлової будівлі по  
вул. Соборна, 17А, м Баранівка 
 
Розглянувши заяву виконуючого обов’язки директора КП Баранівка міськводоканал», 
щодо погодження передачі частини нежитлового приміщення по вул. Соборна, 17а, м 
Баранівка в оренду, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити КП «Баранівка міськводоканал» як балансоутримувачу нежитлової 
будівлі по вул. Соборна, 17 А, м Баранівка, передачу її частини в оренду. 

2. Затвердити розрахунок договірної ціни 1кв.м  орендної плати приміщення 
нежитлової будівлі (додається). 

3. Передачу частини нежитлової будівлю в оренду провести на конкурсній основі. 
4. Доручити виконуючому обов’язки директора КП «Баранівка міськводоканал» 

укласти договір з переможцем конкурсного відбору. 
5. Орендну плату зараховувати у 100% розмірі в дохід підприємства. 
6. Рішення виконавчого комітету затвердити на сесії міської ради. 
7. Контроль за виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста з 

бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Дем’янюк О.Ю.   
 
 
Заступник міського голови – 
з питань діяльності 
виконавчого органу ради                                                                    В.А. Савчук 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                         О. Загорська           
 
 
 
 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 11 лютого  2016 р.                                                                                №19 
 
Про розгляд заяв (клопотань) щодо  
присвоєння поштових адрес житловим 
будинкам та іншим будівлям 
 
Розглянувши заяви громадян щодо присвоєння поштових адрес житловим будинкам, 
іншим будівлям та земельним ділянкам, з метою упорядкування нумерації житлових 
будинків,  інших будівель та земельних ділянок на вулицях міста, керуючись ст.31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Присвоїти земельній ділянці по XXXXXXXX, м Баранівка, що належить на 
праві власності Олексюку Сергію Юрійовичу, - таку поштову адресу 
XXXXXXXXXX. Житловому будинку, який побудований на даній 
земельній ділянці та введений в експлуатацію на підставі декларації від 
31.12.2015 року №ЖТ182153642028 присвоїти поштову адресу 
XXXXXXXX. 

2. Присвоїти житловому будинку по XXXXXX, м Баранівка, що належить на 
праві власності Сус Антоніни Василівни, - таку поштову адресу 
XXXXXXXX. 

3. Присвоїти житловому будинку по XXXXXXX, м Баранівка, що належить 
спадкодавцю Осіпчук Галині Йосипівні, - таку поштову адресу 
XXXXXXXXXX. 

4. Присвоїти житловому будинку по XXXXXXXXX, м Баранівка, що належить 
Мартинюку Петру Васильовичу, - таку поштову адресу XXXXXXXX. 
 

 
 
 
Заступник міського голови – 
з питань діяльності 
виконавчого органу ради                                                                    В.А. Савчук 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                         О. Загорська           
 
 


