
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 07.10.2022 року  № 219
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. Родзінської
Марії Миронівни 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. Родзінській Марії Миронівні поштову адресу: вул.
Шевченка буд.103 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 07.10.2022 року  № 220
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.Кінашів гр. Сохацького Дмитра
Романовича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими 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. Сохацькому Дмитру Романовичу
поштову адресу: вул. Січових Стрільців буд.107 А 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 07.10. 2022 року  № 221
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на виробничий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Дитятин гр. Перепічки Ігора Івановича
щодо присвоєння   поштової  адреси    на виробничий 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 виробничий будинок, що належить гр.Перепічці Ігору Івановичу
поштову адресу: вул. Шевченка буд.1 Ж 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 07.10. 2022 року  № 222
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на виробничий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Дитятин гр. Возняка Ігора Миколайовича
щодо присвоєння   поштової  адреси    на виробничий 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 виробничий будинок, що належить гр.Возняк Ігору
Миколайовичу поштову адресу: вул. Шевченка буд.1 Д 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 07.10. 2022 року  № 223
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на виробничий будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Дитятин гр. Саноцького Олега Петровича
щодо присвоєння   поштової  адреси    на виробничий 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 виробничий будинок, що належить гр.Саноцькому Олегу
Петровичу поштову адресу: вул. Шевченка буд.28 В 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 07.10.2022 року  № 224
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Дитятин гр. Кружинського Івана-Петра
Степановича 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, що належить гр. Кружинському Івану-
Петру Степановичу поштову адресу: вул. Січових Стрільців 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 07.10.2022 року  № 225
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.Дитятин гр. Мудрої Любові  Іванівни
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, що належить гр. Мудрій Любові
Іванівні поштову адресу: вул. Січових Стрільців буд.1 А 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 07.10.2022 року  № 226
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на будинок садибного типу

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву жителя с.Дитятин гр. Вільчик Михайла
Володимировича 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, що належить гр. Вільчик Михайлу
Володимировичу поштову адресу: вул. Лесі Українки буд.69 А 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 07.10.2022 року  № 227
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.Дитятин гр. Говдаш Степанії
Степанівни 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, що належить гр. Говдаш Степанії
Степанівні поштову адресу: вул. Лесі Українки буд.37 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 07.10.2022 року  № 228
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.Дитятин гр. Малиновської  Ольги
Михайлівни 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, що належить гр. Малиновській Ользі
Михайлівні поштову адресу: вул. Лесі Українки буд.69 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


