
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 15.11. 2021 року  №245
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Нараївка гр. Кураса Романа  Григоровича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі Нараївка
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. Курасу Роману  Григоровичу поштову адресу: вул.
І.Франка буд.19 село Нараївка, 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 15.11. 2021 року  №246
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Яблунів гр. Пастущак Гелени
Григорівни щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі 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. Пастущак Гелені Григорівні поштову адресу: вул.
Стефаника буд.46 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 15.11. 2021 року  №247
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Нараївка гр. Небор Оксани
Григорівни щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі Нараївка
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. Небор Оксані Григорівні поштову адресу: вул.
С.Стрільців буд. 25 село Нараївка, 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 15.11. 2021 року  №248
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Загір»я-Кукільницьке гр. Курляк
Ольги Володимирівни щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок
садибного типу з  господарськими будівлями та  спорудами,  який
розташований в селі 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. Курляк Ользі Володимирівні поштову адресу:
вул. Шевченка буд. 12 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 15.11. 2021 року  №249
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки смт. Більшівці гр. Халик Оксани
Мирославівни 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. Халик Оксані Мирославівні поштову адресу: вул.
Київська буд.19 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 15.11. 2021 року  №250
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки смт. Більшівці гр. Кулачок Ганни
Павлівни 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. Кулачок Ганні  Павлівні поштову адресу: вул. 16
липня буд. 28 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 15.11. 2021 року  № 251
смт. Більшівці

Про об'єднання житлових квартир
та присвоєння  поштової  адреси

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки смт. Більшівці гр. Козачок Тетяни
Миколаївни щодо об»єднання двох квартир  по вул. Церковна та присвоєння
поштової  адреси квартирі у будинку квартирного типу,  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.Дати дозвіл на об’єднання  двох квартир у будинку квартирного типу по вул.
Церковна буд. 12. кв.4 та кв.1, що належать гр. Козачок Тетяні Миколаївні на
підставі нотаріальної заяви, зареєстрованої за № 1016, та  висновку щодо
технічної  можливості об’єднання  нерухомого майна та присвоїти поштову
адресу: вул. Церковна буд.12 кв.1 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 15.11. 2021 року  №252
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с. Нараївка гр. Глеб Дмитра Михайловича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі Нараївка
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. Глеб Дмитру Михайловичу поштову адресу: вул.
І.Франка буд.2 село Нараївка, 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 15.11. 2021 року  №253
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на громадський будинок будівлю церкви

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву релігійної громади с. Нараївка щодо присвоєння
поштової  адреси  на громадський будинок будівлю церкви,  який
розташований в селі Нараївка 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 громадський будинок будівлю церкви, що належить релігійній
громаді парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української Греко-Катилицької
церкви села Нараївка поштову адресу: вул.Січових Стрільців буд.64 село
Нараївка, 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 15.11. 2021 року  №254
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с. Нараївка гр. Бандури Степана
Романовича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі Нараївка
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. Бандурі Степану Романовичу поштову адресу: вул.
Січових Стрільців буд.51 село Нараївка, 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 15.11. 2021 року  №255
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової адреси
на садибний житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с. Яблунів гр. Кучми Василя
Миколайовича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  садибний житловий
будинок,  який  розташований в селі 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 садибний житловий будинок, що належить гр. Кучмі Василю
Миколайовичу поштову адресу: вул. Шкільна буд.23 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 15.11. 2021 року  №256
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с. Хохонів гр. Хомин  Миколи  Петровича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі 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. Хомин  Миколі  Петровичі поштову адресу: вул.
Лесі  Українки буд.3 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 15.11. 2021 року  №257
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с. Хохонів гр. Штиркало Михайла
Ярославовича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного
типу з  господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі
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. Штиркало Михайлу Ярославовичу поштову
адресу: вул. Шкільна буд.29 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 15.11. 2021 року  №258
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с. Хохонів гр. Козенко Василя
Богдановича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу
з  господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі
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. Козенко Василю Богдановичу поштову адресу:
вул. Шкільна буд.23 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 15.11. 2021 року  №259
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с. Хохонів гр. Костюк Миколи Євгеновича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі 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. Костюк Миколі Євгеновичу поштову адресу: вул.
Лесі Українки буд.8 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 15.11. 2021 року  №260
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Хохонів гр. Головінської Ганни
Софронівни щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі 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. Головінській Ганні  Софронівні поштову адресу:
вул. Шкільна буд.24 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 15.11. 2021 року  №261
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Хохонів гр. Масик Марії Михайлівни
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі 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. Масик  Марії Михайлівні поштову адресу: вул.
Шкільна буд.25 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 15.11. 2021 року  №262
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Хохонів гр. Кикени Марії  Григорівни
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі 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. Кикени  Марії  Григорівні поштову адресу: вул.
Шкільна буд.27 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 15.11. 2021 року  №263
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Дитятин гр. Джердж Марії Остапівни
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі Дитятин
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. Джердж Марії Остапівні поштову адресу: вул.
Січових Стрільців буд.28 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 15.11. 2021 року  №264
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с. Хохонів гр. Дух Марії Василівни
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі 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. Дух Марії Василівні поштову адресу: вул. Зелена
буд.11 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 15.11. 2021 року  №265
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на громадський будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву гр. Білінського Петра Володимировича щодо
присвоєння   поштової  адреси  на громадський будинок,  який  розташований в
селі Поділля 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 громадський будинок(телятник), що належить гр. Білінському
Петру  Володимировичу поштову адресу: вул. Лесі Українки 1 В, село Поділля,
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 15.11. 2021 року  №266
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на машинно-тракторний парк

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву гр. Слободяна Володимира  Васильовича та
Саврича Ігора Михайловича щодо присвоєння   поштової  адреси  на
машинно-тракторний парк,  який  розташований в селі Дитятин 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 машинно-тракторний парк, що належить гр. Слободяну
Володимиру Васильовичу та Савричу Ігору Михайловичу поштову адресу: вул.
Шевченка буд. 1В, 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


