
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 21.01. 2022 року  № 01-15/ 11
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с.Кукільники гр. Сикала Ганни
Йосипівни щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими(допоміжними) будівлями та  спорудами,  який  розташований в
селі 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(допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Сикалі Ганні Йосипівні поштову
адресу: вул. Шевченка буд.132 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 21.01. 2022 року  № 01-15/ 12
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу з

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с.Кукільники гр. Качанівської Надії
Михайлівни щодо присвоєння   поштової  адреси на  будинок садибного типу з
господарськими(допоміжними) будівлями та спорудами ,  який  розташований в
селі 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, що належить гр. Качанівській Надії
Михайлівні поштову адресу: вул. Галицька буд.67 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 21.01. 2022 року  № 01-15/13
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр. Жидан Михайла Петровича
щодо присвоєння поштової адреси на будинок садибного типу з
господарськими(допоміжними) 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, що належить гр. Жидану Михайлу
Петровичу поштову адресу: вул. Л.Українки буд.10 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 21.01. 2022 року  № 01-15/14
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр. Вилки Григорія
Михайловича щодо присвоєння поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими (допоміжними) 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Вилці Григорію Михайловичу
поштову адресу: вул. Л.Українки 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 21.01. 2022 року  № 01-15/15
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр. Ковальчук Миколи
Михайловича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу
з  господарськими(допоміжними) 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(допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Ковальчуку Миколі Михайловичу
поштову адресу: вул. Л.Українки буд.39 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 21.01. 2022 року  № 01-15/16
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр. Жидан Василя Михайловича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими(допоміжними) 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Жидану Василю Михайловичу
поштову адресу: вул. Зелена буд.14 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 21.01. 2022 року  № 01-15/ 17
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с.Хохонів гр. Стефінів Софії Теодорівни
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими (допоміжними) 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Стефінів Софії Теодорівні поштову
адресу: вул. Зелена буд.10 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 21.01. 2022 року  № 01-15/ 18
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр. Гладкого Василя Степановича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими (допоміжними) 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(допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Гладкому Василю Степановичу
поштову адресу: вул. Л.Українки буд.60 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 21.01. 2022 року  № 01-15/19
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с.Хохонів гр.Дяків Марії Ярославівни
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими(допоміжними) 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Дяків Марії Ярославівні поштову
адресу: вул. І.Франка буд.10 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 21.01. 2022 року  № 01-15/20
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Хохонів гр.Гладкого Григорія Івановича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими(допоміжними) 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Гладкому Григорію Івановичу
поштову адресу: вул.Л.Українки .буд.33 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 21.01. 2022 року  № 01-15/ 21
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на виробничий будинок з
господарськими(допоміжними)
будівлями та  спорудами

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Дитятин гр. Вилки Степана Степановича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на виробничий будинок з
господарськими(допоміжними) 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 виробничий будинок з господарськими (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Вилці Степану Степановичу поштову
адресу: вул. Шевченка буд.28Д 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 21.01. 2022 року  №01-15/ 22
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Нараївка гр.Симак Дмитра Михайловича
щодо присвоєння   поштової  адреси на  будинок садибного типу з
господарськими(допоміжними) 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Симаку Дмитру Михайловичу
поштову адресу: вул. І.Франка буд.14 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 21.01. 2022 року  № 01-15/ 23
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Загірʼя-Кукільницьке гр.Барановського
Йосифа Михайловича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок
садибного типу з  господарськими (допоміжними) будівлями та  спорудами,
який  розташований в селі Загірʼя-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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Барановському Йосифу Михайловичу
поштову адресу: вул. Шевченка буд.80 село Загірʼя-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 21.01. 2022 року  № 01-15/24
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя смт.Більшівці гр.Дубінського Костянтина
Васильовича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими (допоміжними) 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Дубінському Костянтину Васильовичу
поштову адресу: вул. Львівська буд.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 21.01. 2022 року  № 01-15/25
смт. Більшівці

Про внесення змін в  рішення
виконкому № 261 від 15.11.2021 року.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с.Хохонів  Масик  Марії Михайлівни
щодо внесення змін в  рішення виконкому № 261 від 15.11.2021 року ,
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Внести зміни в  рішення виконкому № 261 від 15.11.2021 року «Про
присвоєння  поштової  адреси на будинок садибного типу з господарськими
будівлями та  спорудами» та викласти його в такі редакції:
Присвоїти на будинок садибного типу з господарськими будівлями та
спорудами, що належить гр.Масик Марії Михайлівні поштову адресу: вул.
Шкільна буд.25-А с. Хохонів Івано-Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький


