
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 03.08. 2022 року  № 160
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.Дитятин гр. Габ’яка Степана
Михайловича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу
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 будинок садибного типу з господарськими(допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Габ’яку Степану Михайловичу
поштову адресу: вул. Шевченка буд.1 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 03.08. 2022 року  №  161
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Яблунів гр. Станіславського Василя
Володимировича щодо присвоєння   поштової  адреси  на виробничий будинок
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 виробничий будинок з господарськими будівлями та
спорудами (гаражі), площа основи 120.2 м.кв, що належить гр.Станіславському
Василю Володимировичу поштову адресу: вул. Стефаника буд.1 «Л» 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 03.08. 2022 року  №  162
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Яблунів гр. Станіславського Василя
Володимировича  щодо присвоєння   поштової  адреси  на виробничий будинок
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 виробничий будинок з господарськими будівлями та
спорудами (швейний цех), площа основи 70.8 кв.м, що належить
гр.Станіславському Василю Володимировичу поштову адресу: вул. Стефаника
буд.1 «М» 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 03.08. 2022 року  №  163
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Яблунів гр. Станіславського Василя
Володимировича  щодо присвоєння   поштової  адреси  на виробничий будинок
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 виробничий будинок з господарськими будівлями та
спорудами (корівник-телятник площею 426.9 кв.м), що належить
гр.Станіславському Василю Володимировичу поштову адресу: вул. Стефаника
буд.1 «Н» 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 03.08. 2022 року  №  164
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Яблунів гр. Станіславського Василя
Володимировича  щодо присвоєння   поштової  адреси  на виробничий будинок
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 виробничий будинок з господарськими будівлями та
спорудами , площа забуди 294.9 кв.м, що належить гр.Станіславському Василю
Володимировичу поштову адресу: вул. Стефаника буд.1 «К» 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 03.08. 2022 року  №  165
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. Габ’яка Степана
Михайловича  щодо присвоєння   поштової  адреси на виробничий будинок 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 виробничий будинок з господарськими (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Габ’яку Степану Михайловичу
поштову адресу: вул. Шевченка буд.29 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 03.08. 2022 року  №  166
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.Яблунів гр. Станіславської Любомири
Володимирівни  щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного
типу, 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, що належить гр. Станіславській
Любомирі Володимирівні поштову адресу: вул. Стефаника буд.59 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 03.08. 2022 року  №  167
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.Яблунів гр. Городинського Василя
Степановича  щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу
з  господарськими (допоміжними) 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(допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Городинському Василю Степановичу
поштову адресу: вул. Шевченка буд.5 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 03.08. 2022 року  №  168
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.Підшумлянці гр. Непорадного Миколи
Івановича  щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими (допоміжними) будівлями та  спорудами,  який  розташований
в селі Підшумлянці 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.Непорадному Миколі  Івановичу
поштову адресу: вул. Зелена буд.15 село Підшумлянці 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 03.08. 2022 року  №  169
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 смт. Більшівці гр. Бандури Надії
Михайлівни  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.Бандурі Надії Михайлівні поштову
адресу: вул. Зарічна буд.29 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 03.08. 2022 року  №  170
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 заяви жителів с. Кукільники гр. Івасюк Андрія
Миколайовича, Вірстюк Наталії  Миколаївни 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.Івасюк  Андрію Миколайовичу та
Вірстюк Наталії Миколаївні поштову адресу: вул. Чорновола буд.5 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 03.08. 2022 року  №  171
смт. Більшівці

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

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву релігійної громади с. Кукільники щодо
присвоєння   поштової  адреси  на громадський будинок 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 громадський будинок з господарськими (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить релегійній громаді церкви Пресвятої
Діви Марії Української Греко-Католицької Церкви с. Кукільники поштову
адресу: вул. Галицька буд.1село 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 03.08. 2022 року  №  172
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. Загір’я-Кукільницьке гр. Перепічки
Марії Олексіївни щодо присвоєння   поштової  адреси на  будинок садибного
типу з  господарськими (допоміжними)  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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр.Перепічці Марії Олексіївні поштову
адресу: вул. Шевченка буд.91 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 03.08. 2022 року  №  173
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 смт. Більшівці гр. Павлик Галини
Петрівни 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.Павлик  Галині  Петрівні поштову
адресу: вул. Довбуша буд.49 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 03.08. 2022 року  №  174
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на громадський будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву релігійної громади УГКЦ Різдва Христового смт.
Більшівці щодо присвоєння   поштової  адреси  на громадський 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 громадський будинок, що належить релігійній громаді УГКЦ
Різдва Христового смт. Більшівці адресу: вул. Церковна буд.9 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


