
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 16.09.2022 року  № 186
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. Кульчицького Івана
Петровича 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. Кульчицькому  Івану  Петровичу поштову адресу:
вул. Зелена буд.5А 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 16.09.2022 року  № 187
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.Кінашів гр. Якубовського Михайла
Васильовича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу
з  господарськими (допоміжними) будівлями та  спорудами,  який
розташований в селі Кінашів 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. Якубовському Михайлу
Васильовичу поштову адресу: вул. Лесі  Українки буд.13 село Кінашів, 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 16.09.2022 року  №188
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 звернення релігійної громади  УГКЦ  «Різдва
Христового» смт. Більшівці, 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 релігійній громаді УГКЦ  «Різдва  Христового»
смт.Більшівці поштову адресу: вул. Церковна буд.11 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 16.09.2022 року  № 189
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на виробничий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Кукільники гр. Савки Петра Петровича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на виробничий будинок,  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 виробничий будинок (зерносклад №1), що належить гр. Савка
Петру  Петровичу поштову адресу: вул. Лобановського буд.1 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 16.09.2022 року  № 189
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на виробничий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Кукільники гр. Савки Петра Петровича
щодо присвоєння   поштової  адреси  на виробничий будинок,  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 виробничий будинок (зерносклад №2), що належить гр. Савка
Петру  Петровичу поштову адресу: вул. Лобановського буд.2 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 16.09.2022 року  № 190
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жительки с.Кукільники гр. Остяк  Олександри
Юріївни щодо присвоєння   поштової  адреси  на будинок садибного типу,
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 на будинок садибного типу, що належить гр. Остяк  Олександрі
Юріївні поштову адресу: вул. Галицька буд.55 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


