
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 19.10. 2021 року  № 219
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Дитятин гр.Воянського  Петра
Васильовича, щодо присвоєння   поштової  адреси  на садибний
(індивідуальний) житловий будинок ,  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 садибний (індивідуальний) житловий будинок, що належить гр.
Воянському  Петру  Васильовитчу поштову адресу: вул. Шевченка буд. 12 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 19.10. 2021 року  №220
смт. Більшівці

Про присвоєння поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с.Клузів Тисменецького району гр.
Трощук  Наталії Михайлівни, щодо присвоєння   поштової  адреси  на
садибний (індивідуальний) житловий будинок,  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 садибний (індивідуальний) житловий будинок, що належить гр.
Трощук  Наталії  Михайлівні поштову адресу: вул. Шевченка буд. 35 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 19.10.2021 року  №221
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с.Яблунів гр.Круцик Стефанії
Миколаївни, 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. Круцик Стефанії Миколаївні поштову адресу: вул.
Шкільна буд. 3А 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 19.10.2021 року  №222
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки м.Івано-Франківськ гр.Городецької
Оксани Михайлівни, 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. Городецькій  Оксані Михайлівні поштову адресу:
вул. Шкільна буд. 12 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 19.10.2021 року  №223
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.Хибінь Михайла
Миколайовича, 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. Хибінь Михайлу  Миколайовичу поштову адресу:
вул.Зелена буд. 6, 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 19.10.2021 року  № 224
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. Червак Василя
Ярославовича, 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. Червак Василю Ярославовичу поштову адресу:
вул.Шевченка буд. 82, 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 19.10.2021 року  №225
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. Сидорко  Петра
Дмитровича, 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. Сидорко Петру  Дмитровичу поштову адресу:
вул.Стефаника буд. 85, 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 19.10.2021 року  №226
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. Товстого  Петра
Григоровича, 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. Товстому Петру Григоровичу поштову адресу:
вул.Шкільна буд. 1, 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 19.10.2021 року  №227
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр. Ходенко  Андрія
Андрійовича, 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. Ходенко  Андрію  Андрійовичу поштову адресу:
вул. Л.Українки буд. 26, 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 19.10.2021 року  №228
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр. Легін Ігора  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. Легін Ігору Євгеновичу поштову адресу: вул.
Мазепи 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 19.10.2021 року  №229
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. Перегінець Марії
Леонівни, щодо присвоєння   поштової  адреси на садибний (індивідуальний)
житловий будинок ,  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 садибний (індивідуальний) житловий будинок , що належить
гр. Перегінець Марії Леонівні поштову адресу: вул. Л.Українки буд.13, 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 19.10.2021 року  №230
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. Лівенса Ірини Богданівни,
щодо присвоєння   поштової  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. Лівенса Ірині Богданівні поштову адресу: вул.
Л.Українки буд.7, 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 19.10.2021 року  №231
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Старі Скоморохи гр. Лесів Михайла
Михайловича, щодо присвоєння   поштової  на будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами ,  який  розташований в селі Старі
Скоморохи, 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. Лесів Михайлу Михайловичу поштову адресу: вул.
Воїнів  УПА буд.98, село Старі Скоморохи, 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 19.10.2021 року  № 232
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. Павлик  Галини
Петрівни, щодо присвоєння   поштової  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. Павлик  Галині  Петрівні поштову адресу: вул.
Гетьманська буд.2, 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 19.10.2021 року  № 234
смт. Більшівці

Про присвоєння  поштової  адреси
на житловий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши звернення директора ТзОВ «АКВА-ДІН», щодо
присвоєння   поштової  на виробничий  будинок 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 виробничий  будинок з господарськими будівлями та
спорудами, що належить ТзОВ «АКВА-ДІН», поштову адресу: вул. Двірська
буд.9А, 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


