
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №195
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на виробничий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с. Дитятин гр.Габ’яка Степана
Михайловича, щодо присвоєння   поштової  адреси  на виробничий будинок,
який  розташований в селі с. Дитятин , Івано-Франківської області,
обговоривши питання щодо впорядкування назв вулиць та відповідної
нумерації будинків на території Більшівцівської селищної ради, виконавчий
комітет селищної ради вирішив:

1. Присвоїти на виробничий будинок з господарськими будівлями та
спорудами, що належить гр. Габ’яку Степану  Михайловичу поштову адресу:
вул. Шевченка буд. 28 Е село Дитятин, Івано-Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №196
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с.Загір’я-Кукільницьке гр.Перепічки
Юстини  Петрівни, щодо присвоєння   поштової  адреси  на будинок садибного
типу з  господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі
с.Загір’я-Кукільницьке, Івано-Франківської області, обговоривши питання
щодо впорядкування назв вулиць та відповідної нумерації житлових будинків
на території Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1. Присвоїти на будинок садибного типу з  господарськими будівлями та
спорудами, що належить гр. Перепічці  Юстині  Петрівні поштову адресу: вул.
Шевченка буд. 115 село Загір’я-Кукільницьке, Івано-Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №197
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Кукільники гр.Соколовської
Олександри Богданівни, щодо присвоєння   поштової  адреси  на  житловий
будинок,  який  розташований в селі с. Кукільники , Івано-Франківської області,
обговоривши питання щодо впорядкування назв вулиць та відповідної
нумерації житлових будинків на території Більшівцівської селищної ради,
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Присвоїти на житловий будинок, що належить гр. Соколовській  Олександрі
Богданівні поштову адресу: вул. Чорновола буд. 10 село Кукільники, Івано-
Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №198
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Кукільники гр. Онофришин Ірини
Василівни, щодо присвоєння   поштової  адреси  на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі с.
Кукільники, Івано-Франківської області, обговоривши питання щодо
впорядкування назв вулиць та відповідної нумерації житлових будинків на
території Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1. Присвоїти на будинок садибного типу з  господарськими будівлями та
спорудами, що належить гр. Онофришин Ірині  Василівні поштову адресу: вул.
Грушевського буд. 79 село Кукільники, Івано-Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №199
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки смт. Більшівці гр.Шкабрій  Михайла
Михайловича, щодо присвоєння   поштової  адреси  на  житловий  будинок,
який  розташований в смт.Більшівці , Івано-Франківської області, обговоривши
питання щодо впорядкування назв вулиць та відповідної нумерації житлових
будинків на території Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет
селищної ради вирішив:

1. Присвоїти на житловий будинок, що належить гр. Шкабрій  Михайлу
Михайловичу поштову адресу: вул. Д. Галицького буд. 8 смт.Більшівці, Івано-
Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №200
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Кукільники гр. Голяк  Ольги
Михайлівни, щодо присвоєння   поштової  адреси  на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі с.
Кукільники, Івано-Франківської області, обговоривши питання щодо
впорядкування назв вулиць та відповідної нумерації житлових будинків на
території Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1. Присвоїти на будинок садибного типу з  господарськими будівлями та
спорудами, що належить гр. Голяк  Ользі  Михайлівні поштову адресу: вул.
Галицька буд. 115 село Кукільники, Івано-Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №201
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Хохонів гр. Перепічки  Ганни
Йосифівни, щодо присвоєння   поштової  адреси  на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі
с.Хохонів, Івано-Франківської області, обговоривши питання щодо
впорядкування назв вулиць та відповідної нумерації житлових будинків на
території Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1.Присвоїти на будинок садибного типу з  господарськими будівлями та
спорудами, що належить гр. Перепічці Ганні Йосифівні поштову адресу:
вул. Л.Українки буд. 115 село Хохонів, Івано-Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №202
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Медуха гр. Гепко  Оксани  Тарасівни,
щодо присвоєння   поштової  адреси  на адмінбудинок будинок,  який
розташований в смт.Більшівці, Івано-Франківської області, обговоривши
питання щодо впорядкування назв вулиць та відповідної нумерації житлових
будинків на території Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет
селищної ради вирішив:

1. Присвоїти на адмінбудинок, що належить гр. Гепко  Оксані  Тарасівні
поштову адресу: вул. Двірська буд. 7-А, смт. Більшівці, Івано-Франківська
область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №203
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с. Яблунів гр. Грушецького Степана
Михайловича, щодо присвоєння   поштової  адреси  на будинок садибного типу
з  господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі
с.Яблунів, Івано-Франківської області, обговоривши питання щодо
впорядкування назв вулиць та відповідної нумерації житлових будинків на
території Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1. Присвоїти на будинок садибного типу з  господарськими будівлями та
спорудами, що належить гр. Грушецькому Степану Михайловичу поштову
адресу: вул. Шевченка буд. 22 село Яблунів, Івано-Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №204
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя смт.Більшівці гр. Стасіва Ярослава
Миколайовича, щодо присвоєння   поштової  адреси  на будинок садибного
типу з  господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в
смт. Більшівці, Івано-Франківської області, обговоривши питання щодо
впорядкування назв вулиць та відповідної нумерації житлових будинків на
території Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1. Присвоїти на будинок садибного типу з  господарськими будівлями та
спорудами, що належить гр. Стасіву Ярославі  Миколайовичу поштову адресу:
вул. 16 липня буд. 10, смт. Більшівці, Івано-Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  № 205
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя смт. Більшівці гр. Шкабрій  Михайла
Михайловича, щодо присвоєння   поштової  адреси  на господарську будівлю,
яка розташована в смт.Більшівці , Івано-Франківської області, обговоривши
питання щодо впорядкування назв вулиць та відповідної нумерації житлових
будинків на території Більшівцівської селищної ради, виконавчий комітет
селищної ради вирішив:

1. Присвоїти на господарську будівлю, що належить гр. Шкабрій  Михайлу
Михайловичу поштову адресу: вул. Церковна буд. 3Б смт.Більшівці, Івано-
Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький


