
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 15.12.2022 року  № 280
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. Калабайди Степана
Васильовича 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 з  господарськими (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр. Калабайді  Степану  Васильовичу
поштову адресу: вул. Шевченка 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 15.12.2022 року  № 281
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. Перепічки Христини
Михайлівни 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр. Перепічці Христині Михайлівні
поштову адресу: вул. Шкільна буд.2 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 15.12.2022 року  № 282
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. Стоцької Анни
Миколаївни щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими 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. Стоцькій  Анні  Миколаївні
поштову адресу: вул. Галицька буд.72 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 15.12.2022 року  № 283
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.Підшумлянці гр. Микитин Любомири
Михайлівни щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими 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. Микитин Любомирі Михайлівні
поштову адресу: вул. Шевченка 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 15.12.2022 року  № 284
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.Дитятин гр. Кунащук  Ольги
Митхайлівни 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 з  господарськими (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр. Кунащук  Ользі  Михайлівні
поштову адресу: вул. Центральна буд.15 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 15.12.2022 року  № 285
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.Крихівці гр. Силюк Надії Зінонівни
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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр. Силюк  Надії Зінонівни поштову
адресу: вул. Стефаника буд.99 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 15.12.2022 року  № 286
смт. Більшівці

Про  присвоєння  поштової  адреси
на громадський будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», обговоривши питання щодо впорядкування назв вулиць та
відповідної нумерації будинків на території Більшівцівської селищної ради,
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Присвоїти на громадський будинок, що належить  Більшівцівській  селищній
раді поштову адресу: вул. Шкільна буд.8 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 15.12.2022 року  № 287
смт. Більшівці

Про  присвоєння поштової  адреси
на громадський будинок

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», обговоривши питання щодо впорядкування назв вулиць та
відповідної нумерації будинків на території Більшівцівської селищної ради,
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Присвоїти на громадський будинок, що належить  Більшівцівській  селищній
раді поштову адресу: вул. Івана  Франка буд.12 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 15.12.2022 року  № 288
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.Кінашів гр. Думенько Оксани
Богданівни 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. Думенько Оксані  Богданівні
поштову адресу: вул. Л.Українки буд.3 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 15.12.2022 року  № 289
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.Нові  Скоморохи гр. Небор Михайла
Миколайовича щодо присвоєння   поштової  адреси  на будинок садибного
типу з  господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі
Нові 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр. Небор Михайлу Миколайовичу
поштову адресу: вул. Церковна буд.5 село Нові 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 15.12.2022 року  № 290
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.Нові  Скоморохи гр. Грушецького
Дмитра Федоровича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок
садибного типу з  господарськими будівлями та  спорудами,  який
розташований в селі Нові 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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр. Грушецькому Дмитру  Федоровичу
поштову адресу: вул. Січових Стрільців буд.28 село Нові 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 15.12.2022 року  № 291
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.Нові  Скоморохи гр. Ставничого  Івана
Степановича щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу
з  господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі Нові
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 (допоміжними)
будівлями та  спорудами, що належить гр. Ставничому Івану Степановичу
поштову адресу: вул. Січових Стрільців буд.20 село Нові 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 15.12.2022 року  № 292
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.Поділля гр. Парандій Ірини
Ярославівни щодо присвоєння   поштової  адреси  на  будинок садибного типу з
господарськими будівлями та  спорудами,  який  розташований в селі Поділля
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. Парандій Ірині Ярославівні поштову
адресу: вул. Івана Франка буд.33 село Поділля , Івано-Франківська область.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)виконавчого комітету  Костів  О.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький


