
 

 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 13 жовтня 2021 року № 14                                                                                                             

селище Богородчани 

__________________________________________________________________ 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

Р. Заремба – селищний голова 

І. Семків – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Р. Мотуз – секретар селищної ради 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

Н. Гедзик – староста с. Горохолина, с. Горохолин Ліс 

М. Михайлюк – староста с. Забережжя 

Р. Головатчук – староста с. Іваниківка 

М. Остапчук – староста с. Похівка 

І. Дрогомирецький – староста с. Жураки 

М. Мороз – староста с. Грабовець, с. Копачівка 

Я. Глодан – староста с. Старуня, с. Ластівці 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Т. Дем'янюк – староста с. Глибоке 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

О. Дмитрук – доцент кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського 

національного медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти  

В. Приймак – заступник голови об'єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

М. Яцейко – приватний підприємець 

С. Сікора – начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури 

та захисту довкілля – головний архітектор району 

Т. Гаврилко – голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі 

М. Павликівська – приватний підприємець 

І. Коляджин – генеральний директор комунального некомерційного 

підприємства «Богородчанська центральна районна лікарня» 

Д. Климів – приватний підприємець 

С. Федорко – голова ГО «Богородчанське районне об'єднання воїнів АТО» 

Т. Глодан – директор Ластівецького НВК 

 



Відсутні члени виконкому:  

 

Н. Міщук, І. Павлюк, М. Захарчук     

  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

  

1. Про встановлення тарифу на послуги централізованого водопостачання 

та водовідведення. 

2. Про встановлення ДП «Теплокомуненерго» одноставкового тарифу на 

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для 

бюджетних установ та інших споживачів. 

3. Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії. 

4. Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії. 

5. Про початок опалювального сезону 2021/22 року у Богородчанській 

селищній територіальній громаді. 

6. Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання 

малолітньої дитини Павлюк З.І. з матір’ю Павлюк Х.Р. 

7. Про надання Гречанюк І.В., Гречанюку Б.М., Гречанюку С.М.,    

Гречанюку Я.М., дозволу на укладення договору про поділ спадкового 

майна та дозволу Римаруку В.В. діяти від імені Гречанюка С.М. і 

Гречанюка Я.М. при здійсненні правочину. 

8. Про внесення змін до персонального складу міждисциплінарної  

команди. 

9. Про встановлення опіки над майном дітей-сиріт Данилюка В.-А.В., 

Данилюка М.В. та призначення Данилюка А.М. відповідальною 

особою за його збереженням до досягнення дітьми повноліття. 

10.  Про внесення змін у склад Координаційної ради з питань дітей. 

11.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Хмарного 

Івана Ілліча: с. Жураки, вул. Лесі Українки, 35. 

12.  Про присвоєння поштової адреси  об'єкту нерухомого майна «Станція 

технічного обслуговування автомобілів»: селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 112 Б. 

13.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Олійник Ганни 

Михайлівни.  

14.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяка 

Володимира Васильовича. 

15.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Савчина Федора 

Михайловича. 



16.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Симкович Ганни 

Миколаївни. 

17.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Зорій Наталії 

Володимирівни. 

18.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Сисак Наталії 

Михайлівни. 

19.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яреми Михайла 

Михайловича. 

20.  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Заруби Надії 

Михайлівни.2 

21.  Про надання гр. Третяку Роману Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 94 до центральної 

мережі водовідведення.  

22.  Про надання гр. Кулинич Дарії Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 41 до центральної мережі водовідведення.  

23.  Про надання гр. Гуцуляк Марії Олексіївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 60 до центральної мережі водовідведення.  

24.  Про надання гр. Сушайлу Богдану Володимировичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 62 до центральної 

мережі водовідведення.  

25.  Про надання гр. Купчак Світлані Борисівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 44 до центральної мережі водовідведення.  

26.  Про надання гр. Возняку Ігорю Миколайовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 42 до центральної 

мережі водовідведення.  

27.  Про надання гр. Дунець Оксані Богданівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Шевченка, 31 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.  

28.  Про надання гр. Козачишин Лілії Олександрівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 77 до центральної 

мережі водовідведення.  

29.  Про надання гр. Шевчук Лесі Миколаївні дозволу на газифікацію 

житлового будинку по вул. Івасюка, 13.  

30.  Про надання гр. Перовичу Леву Миколайовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 



31.  Про надання гр. Довгань Оксані Петрівні статусу особи, що проживає 

в гірському населеному пункті. 

32.  Про надання гр. Левицькому Івану Миколайовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

33.  Про надання дозволу на зрізання дерев на території Іваниківської 

амбулаторії ЗПСМ. 

34.  Про надання гр. Дидику Анатолію Богдановичу дозволу на 

розміщення тимчасового торгового павільйону. 

35.  Про погодження Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ентерпрайз ЛТД» початку проведення польових 

сейсморозвідувальних робіт. 

 

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 26  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Слухали:  Про встановлення тарифу на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення.  

Доповідав: Р. Семків 

Вирішили: рішення № 316-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

2. Слухали:  Про встановлення ДП «Теплокомуненерго» одноставкового 

тарифу на теплову енергію (її виробництво, транспортування та 

постачання) для бюджетних установ та інших споживачів.  

Доповідав: М. Пучко 

Вирішили: рішення № 317-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

3. Слухали:  Про  встановлення тарифу на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 318-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

4. Слухали:  Про  встановлення тарифу на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії. 

Доповідав: Р. Заремба 



Вирішили: рішення № 319-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

5. Слухали:  Про початок опалювального сезону 2021/22 року у 

Богородчанській селищній територіальній громаді.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 320-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

6.  Слухали:  Про затвердження висновку щодо визначення місця 

проживання малолітньої дитини Павлюк З. І. з матір’ю Павлюк Х. Р.    

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 321-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

7. Слухали:  Про  надання Гречанюк І. В., Гречанюку Б. М.,     

Гречанюку С. М., Гречанюку Я. М., дозволу на укладення договору про 

поділ спадкового майна та дозволу Римаруку В. В. діяти від імені 

Гречанюка С. М. і Гречанюка Я. М. при здійсненні правочину.    

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 322-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

8. Слухали: Про внесення змін до персонального складу 

міждисциплінарної  команди.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 323-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

9. Слухали: Про встановлення опіки над майном дітей-сиріт      

Данилюка В.-А. В., Данилюка М. В. та призначення Данилюка А. М. 

відповідальною особою за його збереженням до досягнення дітьми 

повноліття.  

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 324-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

10.  Слухали:  Про внесення змін у склад Координаційної ради з питань 

дітей.     

Доповідав: В. Римарук 

Вирішили: рішення № 325-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

11.  Слухали:  Про  присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. 

Хмарного Івана Ілліча: с. Жураки, вул. Лесі Українки, 35. 

Доповідав: Р. Заремба 



Вирішили: рішення № 326-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

12.  Слухали:  Про присвоєння поштової адреси  об'єкту нерухомого 

майна «Станція технічного обслуговування автомобілів»: селище 

Богородчани, вул. Шевченка, 112 Б.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 327-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

13.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Олійник 

Ганни Михайлівни.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 328-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

14.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяка 

Володимира Васильовича.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 329-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

15.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Савчина 

Федора Михайловича.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 330-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

16.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. 

Симкович Ганни Миколаївни.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 331-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

17.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Зорій 

Наталії Володимирівни.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 332-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

18.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Сисак 

Наталії Михайлівни.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 333-14/2021 додається. 

          Одноголосно 



 

 

19.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яреми 

Михайла Михайловича.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 334-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

20.  Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Заруби 

Надії Михайлівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 335-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

21.  Слухали:  Про надання гр. Третяку Роману Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 94 до центральної 

мережі водовідведення.     

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 336-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

22.  Слухали:  Про надання гр. Кулинич Дарії Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 41 до центральної 

мережі водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 337-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

23.  Слухали:  Про надання гр. Гуцуляк Марії Олексіївні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 60 до центральної 

мережі водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 338-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

24.  Слухали:  Про надання гр. Сушайлу Богдану Володимировичу 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 62 до 

центральної мережі водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 339-14/2021 додається. 

          Одноголосно 



 

25.  Слухали:  Про надання гр. Купчак Світлані Борисівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 44 до центральної 

мережі водовідведення.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 340-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

26.  Слухали:  Про надання гр. Возняку Ігорю Миколайовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 42 до центральної 

мережі водовідведення.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 341-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

27.  Слухали:  Про надання гр. Дунець Оксані Богданівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Шевченка, 31 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.    

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 342-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

28.  Слухали:  Про надання гр. Козачишин Лілії Олександрівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 77 до центральної 

мережі водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 343-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

29.  Слухали:  Про надання гр. Шевчук Лесі Миколаївні дозволу на 

газифікацію житлового будинку по вул. Івасюка, 13.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 344-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

30.  Слухали:  Про  надання гр. Перовичу Леву Миколайовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 345-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 



31.  Слухали:  Про надання гр. Довгань Оксані Петрівні статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 346-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

32.  Слухали:  Про  надання гр. Левицькому Івану Миколайовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 347-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

33.  Слухали:  Про надання дозволу на зрізання дерев на території 

Іваниківської амбулаторії ЗПСМ.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 348-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

34.  Слухали:  Про надання гр. Дидику Анатолію Богдановичу дозволу на 

розміщення тимчасового торгового павільйону.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 349-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

35.  Слухали: Про  погодження Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ентерпрайз ЛТД» початку проведення польових 

сейсморозвідувальних робіт. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 350-14/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба        

Секретар виконкому                                                            Ігор Семків 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 316-14/2021 

селище Богородчани 

Про встановлення тарифу на послуги 

централізованого водопостачання та 

водовідведення 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 291), розглянувши 

звернення КП «Богородчанське виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства» від 03.09.2021 року № 128 та від 28.09.2021 

року № 138, 
 

 

виконком селищної  ради вирішив: 
 

1. Встановити з 01 листопада 2021 року тариф на послуги з централізованого 

водопостачання (з ПДВ): 

- населення – 22,00 грн. за 1м3; 

- бюджетні установи та інші – 31,57 грн. за 1м3. 
 

2. Встановити з 01 листопада 2021 року тариф на послуги централізованого 

водовідведення (з ПДВ): 

- населення – 24,00 грн. за 1м3; 

- бюджетні установи та інші – 29,76 грн. за 1м3. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 06 квітня 2021 року № 74-6/2021. 
 

4. Організаційному відділу селищної ради (В. Вірстюк) оприлюднити дане 

рішення на офіційному веб сайті Богородчанської селищної ради.              

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 317-14/2021 

селище Богородчани 

 

      Про встановлення ДП «Теплокомуненерго» одноставкового тарифу на 

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для 

бюджетних установ та інших споживачів  

 

 

               Відповідно до ст. ст. 4, 5, 8, 21, 22 Закону України «Про житлово 

комунальні послуги», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні 

послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про 

затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування 

розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для 

їх встановлення», керуючись пп.2 п. а ч.1 ст.28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі звернення ДП «Теплокомуненерго»     

№ 93 від 06 жовтня 2021 року щодо встановлення економічно-

обґрунтованого тарифу на теплову енергію (її виробництво, транспортування 

та постачання) в селищі Богородчани для бюджетних установ та інших 

споживачів,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 

1. Встановити ДП «Теплокомуненерго» Богородчанської селищної ради 

на опалювальний період 2021-2022 років одноставковий тариф на 

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) в 

селищі Богородчани для бюджетних установ в розмірі 4422,16 грн. за 

1 Гкал з ПДВ.  

 

2. Встановити ДП «Теплокомуненерго» Богородчанської селищної ради 

на опалювальний період 2021-2022 років одноставковий тариф на 



теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) в 

селищі Богородчани для інших споживачів у розмірі 5791,92 грн. за 1 

Гкал з ПДВ.  

 

3. Дане рішення вступає в дію з 15 жовтня 2021 року.  

 

4. Визнати таким, що втратив свою чинність, п. 1 рішення виконавчого 

комітету Богородчанської селищної ради від 25.01.2021 року № 24-

4/2021 з 15 жовтня 2021 року.  

 

 

 

 

Селищний голова                                                  Ростислав  ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 319-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії  

 

         Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», частини 3 статті 

4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  розглянувши лист 

ТОВ «ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» від 04.10.2021 р. № 03/04/10, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити тариф для ТОВ «ТЕПЛОДАР КАРПАТИ ІВ» на теплову 

енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій, 

що фінансуються з державного чи місцевого бюджету – у розмірі 

2700,0 грн. за 1 Гкал. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 25 січня 2021 року № 27-4/2021. 

 

3. Організаційному відділу селищної ради (В. Вірстюк) оприлюднити 

дане рішення на офіційному веб сайті Богородчанської селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 13 жовтня 2021 року № 318-14/2021 

селище Богородчани 

 

 

Про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії  

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», частини 3 статті 

4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  розглянувши лист 

ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» від 05.10.2021 р. № 10/05/10, 

 

виконком селищної  ради вирішив: 

 

1. Встановити тариф для ТОВ «ГАЛЕКОІНВЕСТ» на теплову енергію, 

що виробляється на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії для потреб  установ та організацій, що фінансуються з 

державного чи місцевого бюджету – у розмірі 2700,0 грн. за 1 Гкал. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради від 25 січня 2021 року № 28-4/2021. 

 

3. Організаційному відділу селищної ради (В. Вірстюк) оприлюднити 

дане рішення на офіційному веб сайті Богородчанської селищної 

ради. 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 320-14/2021                                                                              

селище Богородчани 

Про початок опалювального сезону 2021/22 року у                                                                                      

Богородчанській селищній територіальній громаді 

         Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.07.2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (зі 

змінами), наказу Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 

року № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових 

установок і мереж», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 

березня 2007 року за № 197/13464 та розпорядження Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації від 08.10.2021 року № 385 «Про початок 

опалювального сезону 2021/22 року», 

виконком селищної ради вирішив: 

1. Розпочати у Богородчанській селищній територіальній громаді 

опалювальний сезон 2021/22 року для ДП «Теплокомуненерго» та котелень 

бюджетних установ з 18 жовтня 2021 року. 

2. Керівникам підприємств, установ та організацій здійснювати постійний 

контроль за використанням природного газу, твердого палива та 

електроенергії, економно витрачати бюджетні кошти на опалення та 

забезпечити дотримання температурних режимів відповідно до діючих 

санітарних норм. При підвищенні температури зовнішнього повітря 

обмежувати роботу котелень. 

3. Контроль щодо виконання рішення покласти на заступника селищного 

голови О. Бойчука.                                                                                    

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 321-14/2021 

селище Богородчани 

Про затвердження висновку 

щодо визначення місця 

проживання малолітньої  

дитини Павлюк З. І. 

з матір’ю Павлюк Х. Р. 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради від 29.09.2021 року № 44 «Про надання висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини Павлюк Злати Іванівни, 

07.11.2019 року народження, яка проживає з матір’ю Павлюк Христиною 

Романівною, 05.08.1993 року народження, в с. Забережжя, вул. Шевченка, 

буд. № 41-А» та з метою створення належних умов для реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Затвердити висновок про визначення місця проживання малолітньої 

дитини Павлюк Злати Іванівни, 07.11.2019 року народження,  з матір’ю 

Павлюк Христиною Романівною, 05.08.1993 року народження, згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова                   Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету  

від 13.10.2021 р. № 321- 14/2021            

 

 

Висновок 

щодо визначення місця проживання 

малолітньої  Павлюк Злати Іванівни 

з матір’ю Павлюк Христиною Романівною 

 

Комісія з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної ради           

29.09.2021 року розглянула заяву та матеріали, подані громадянкою Павлюк 

Христиною Романівною, 05.08.1993 року народження, жителькою 

с. Забережжя, вул. Шевченка, буд. № 41-А, щодо визначення місця 

проживання малолітньої дитини Павлюк Злати Іванівни, 07.11.2019 року 

народження. 

Встановлено, що 15.09.2018 року Павлюк Христина Романівна з 

Павлюком Іваном Ігоровичем одружилися, у шлюбі у них народилася дочка 

Злата. Однак, спільне життя між ними не склалося і шлюб був розірваний 

згідно з рішенням Богородчанського районного суду від 10.12.2020 року, 

справа № 338/1243/20. 

Згідно з витягом про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 

осіб, виданим адміністратором відділу державної реєстрації управління 

«Центр надання адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради 

від 31.08.2021 року № 2957/03.1-23, за адресою: с. Забережжя, 

вул. Шевченка, буд. № 41-А, зареєстровані: Семкович Людмила Василівна, 

22.06.1974 року народження, Семкович Василь Романович, 18.09.1995 року 

народження, Павлюк Христина Романівна, 05.08.1993 року народження, 

Семкович Роман Васильович, 27.03.1970 року народження. 

Відповідно до акту обстеження умов проживання, виданого 

Заберезьким старостинським округом № 2 Богородчанської селищної ради, 

встановлено, що малолітня Павлюк Злата Іванівна, 07.11.2019 року 

народження, з серпня 2020 року фактично проживає за адресою: 

с. Забережжя, вул. Шевченка, буд.№41-А. Для дитини створені належні 

житлові умови. 

Згідно з характеристикою, виданою Заберезьким старостинським 

округом № 2 Богородчанської селищної ради від 03.09.2021 року № 188, на 

громадянку Павлюк Христину Романівну, встановлено, що вона 

зарекомендувала себе як зразкова громадянка, підтримує добрі стосунки у 

сім’ї та з сусідами, трудолюбива, чесна, справедлива. Серед товаришів і 

друзів користується заслуженим авторитетом. Порушень громадського 

порядку та правил поведінки не допускає. 

Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї від 22.09.2021 року, складеним 

Колотайло І. Я., начальником відділу соціальної роботи КУ «Центр надання 

соціальних послуг Богородчанської селищної ради» встановлено, що 

потреби дитини задоволені в повному обсязі. 



Відповідно до акту обстеження умов проживання від 22.09.2021 року, 

проведеного комісією в складі Римарука В.В., начальника служби у справах 

дітей Богородчанської селищної ради, Грицак С. М., головного спеціаліста 

служби у справах дітей Богородчанської селищної ради, 

Дрогомирецького В. М., директора КУ «Центр надання соціальних послуг 

Богородчанської селищної ради», Михайлюка М. М., старости Заберезького 

старостинського округу № 2 Богородчанської селищної ради, встановлено, 

що умови проживання в будинку задовільні, створені належні умови для 

проживання, виховання та розвитку дитини. 

У телефонній розмові з начальником служби у справах дітей 

Римаруком Василем Володимировичем, Павлюк Іван Ігорович заперечував 

щодо визначення місця проживання його малолітньої дочки Павлюк Злати 

Іванівни, 07.11.2019 року народження, з матір’ю Павлюк Христиною 

Романівною, 05.08.1993 року народження, жителькою с. Забережжя, 

вул. Шевченка, буд. № 41-А. Батько дитини не з’явився на засідання комісії 

з питань захисту прав дитини селищної ради, хоча був повідомлений про час 

та місце її проведення та звернувся з клопотанням про перенесення розгляду 

даного питання на наступне засідання комісії. 

Відповідно до статті 161 Сімейного кодексу України, під час вирішення 

спору щодо місця проживання малолітніх дітей, береться до уваги ставлення 

батьків до виконання своїх батьківських обов’язків та особиста 

прихильність дітей до кожного з них.  

Відповідно до пункту 72 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, та 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини № 44 від 

29.09.2021 року, виконавчий комітет селищної ради вважає, що доцільно 

визначити місце проживання малолітньої Павлюк Злати Іванівни, 

07.11.2019 року народження, з матір’ю Павлюк Христиною Романівною, 

05.08.1993 року народження, жителькою с. Забережжя, вул. Шевченка, 

буд. № 41-А. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                      Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 322-14/2021 

селище Богородчани 

Про надання Гречанюк І. В., 

Гречанюку Б. М., Гречанюку С. М.,   

Гречанюку Я. М., дозволу на укладення  

договору про поділ спадкового майна  

та дозволу Римаруку В. В. діяти від імені  

Гречанюка С. М. і Гречанюка Я. М. 

при здійсненні правочину 

 

Керуючись статтею 31 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 

177 Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про охорону 

дитинства», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

рішення комісії з питань захисту прав дитини Богородчанської селищної 

ради від 29.09.2021 року №44 «Про доцільність/недоцільність надання 

Гречанюк Іванні Василівні, 06.07.1985 року народження, неповнолітньому 

Гречанюку Богдану Миколайовичу, 26.02.2006 року народження та 

малолітнім Гречанюку Степану Миколайовичу, 29.12.2007 року народження і 

Гречанюку Ярославу Миколайовичу 31.07.2011 року народження, жителям 

с. Забережжя, вул. Шевченка, буд. № 12, Івано-Франківського району Івано-

Франківської області дозволу на укладення договору про поділ спадкового 

майна та дозволу представнику органу опіки та піклування Римаруку Василю 

Володимировичу, 24.12.1978 року народження, жителю смт Солотвин, 

вул. Купчатівка, буд. № 29, на укладання та підписання договору, 

оформлення спадкових прав, отримання свідоцтва про право на спадщину від 

імені малолітніх Гречанюка Степана Миколайовича та Гречанюка Ярослава 

Миколайовича», та з метою створення належних умов для реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

 



         1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 29.09.2021 року № 44 «Про надання 

Гречанюк І. В., Гречанюку Б. М., Гречанюку С. М., Гречанюку Я. М., дозволу 

на укладення договору про поділ спадкового майна та дозволу Римаруку В.В. 

діяти від імені Гречанюка С.М. і Гречанюка Я.М. при здійсненні правочину». 

2. Надати дозвіл неповнолітньому Гречанюку Богдану Миколайовичу, 

26.02.2006 року народження, за згодою матері Гречанюк Іванни Василівни, 

06.07.1985 року народження, на укладення та підписання договору про поділ 

спадщини після смерті батька Гречанюка Миколи Івановича, з іншими 

спадкоємцями: Гречанюк Іванною Василівною, 06.07.1985 року народження 

та малолітніми Гречанюком Степаном Миколайовичем, 29.12.2007 року 

народження і Гречанюком Ярославом Миколайовичем, 31.07.2011 року 

народження. 

Надати дозвіл малолітнім Гречанюку Степану Миколайовичу, 

29.12.2007 року народження і Гречанюку Ярославу Миколайовичу, 

31.07.2011 року народження, на укладення договору про поділ спадщини 

після смерті батька Гречанюка Миколи Івановича, з іншими спадкоємцями: 

Гречанюк Іванною Василівною, 06.07.1985 року народження та 

неповнолітнім Гречанюком Богданом Миколайовичем, 26.02.2006 року 

народження на таких умовах: 

Згідно договору про поділ спадщини Гречанюку Богдану Миколайовичу 

перейде у спадщину: 

- ¼ частка житлового будинку з відповідною часткою господарських 

будівель та споруд № 12 по вул. Шевченка, в с. Забережжя Івано-

2Франківського району Івано-Франківської області; 

- земельна ділянка площею 0,5800 га кадастровий номер 

2620482900:02:003:0040, яка розташована в урочищі Лази за Костевичем 

Заберезької сільської ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

Згідно договору про поділ спадщини Гречанюку Степану Миколайовичу 

перейде у спадщину: 

- ¼ частка житлового будинку з відповідною часткою господарських 

будівель та споруд № 12 по вул. Шевченка, в с. Забережжя Івано-

Франківського району Івано-Франківської області; 

- земельна ділянка площею 0,1854 га кадастровий номер 

2620482900:02:004:0103, яка розташована в урочищі За лісом 

Заберезької сільської ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. 

Згідно договору про поділ спадщини Гречанюку Ярославу 

Миколайовичу перейде у спадщину: 

- ¼ частка житлового будинку з відповідною часткою господарських 

будівель та споруд № 12 по вул. Шевченка, в с. Забережжя Івано-

Франківського району Івано-Франківської області; 

- земельна ділянка площею 0,1650 га кадастровий номер 

2620482900:02:002:0222, яка розташована в урочищі Поміри Заберезької 

сільської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 



Згідно договору про поділ спадщини Гречанюк Іванні Василівні перейде 

у спадщину: 

- ¼ частка житлового будинку з відповідною часткою господарських 

будівель та споруд № 12 по вул. Шевченка, в с. Забережжя Івано-

Франківського району Івано-Франківської області; 

- земельна ділянка площею 0,1551 га кадастровий номер 

2620482901:01:002:0142, яка розташована в урочищі Біля Костевича 

Заберезької сільської ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області; 

- право на земельну частку пай с/с Відродження в с. Забережжя Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 

Доручити укласти та підписати договір про поділ спадщини, оформити 

спадкові права, отримати свідоцтва про право на спадщину від імені 

малолітніх Гречанюка Степана Миколайовича, 29.12.2007 року народження і 

Гречанюка Ярослава Миколайовича, 31.07.2011 року народження, 

начальнику служби у справах дітей селищної ради Римаруку Василю 

Володимировичу, 24.12.1978 року народження, жителю смт Солотвин, 

вул. Купчатівка, буд. № 29, Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Селищний голова         Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 323-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про внесення змін до персонального  

складу міждисциплінарної команди  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

постанови  Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 585 «Про 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах», рішення комісії з питань захисту прав дитини 

Богородчанської селищної ради від 29.09.2021 року № 46 «Про внесення змін 

до персонального складу міждисциплінарної команди працівників суб’єктів 

виявлення та/або організації соціального захисту дітей щодо виконання  

індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах» та у зв’язку із кадровими змінами, 

  

виконком селищної ради вирішив: 

 

 Внести зміни до персонального складу міждисциплінарної команди 

затвердженого рішенням виконавчого комітету селищної ради від 06.04.2021 

року № 71-6/2021 «Про затвердження персонального складу 

міждисциплінарної команди», а саме: 

1. Вивести з персонального складу міждисциплінарної команди: 

- Дмитришин Наталію Василівну, дільничного офіцера поліції, 

відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області. 

2. Ввести до персонального складу міждисциплінарної команди: 

- Перегінець Тетяну Василівну, інспектора ювенальної превенції Івано-

Франківського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 324-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про встановлення опіки над майном  

дітей-сиріт Данилюка В.-А.В., Данилюка М.В.   

та призначення Данилюка А.М. відповідальною 

особою за його збереженням до досягнення  

дітьми повноліття  

 

Неповнолітній Данилюк Василь-Арсен Васильович, 08.04.2005 року 

народження та малолітній Данилюк Михайло Васильович, 26.03.2009 року 

народження, перебувають на первинному обліку дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування служби у справах дітей селищної ради. 

Мати дітей Данилюк Ксенія Мирославівна, померла 26.10.2018 року, 

свідоцтво про смерть серія I-НМ № 278975, видане виконавчим комітетом 

Старунської сільської ради Богородчанського району, Івано-Франківської 

області, актовий запис № 39 від 30.10.2018 року. 

Батько дітей записаний згідно частини 1 статті 135 Сімейного кодексу 

України, що підтверджується довідкою виданою Богородчанським районним 

відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції в Івано-

Франківській області від 28.11.2018 року № 2379/13.1-06-20/718.    

Розпорядженням Богородчанської районної державної адміністрації від 

06.12.2018 року № 411 малолітнім Данилюку Василю-Арсену Васильовичу, 

08.04.2005 року народження та  Данилюку Михайлу Васильовичу, 26.03.2009 

року народження,  надано статус дітей-сиріт. 27.12.2018 року малолітніх 

Данилюка Василя-Арсена Васильовича, 08.04.2005 року народження та 

Данилюка Михайла Васильовича, 26.03.2009 року народження, влаштовано 

під опіку Данилюка Андрія Мирославовича, 03.12.1981 року народження, 

жителя с. Ластівці, вул. Чорновола, буд. № 24, Богородчанського району, 

Івано-Франківської області.  

       Керуючись статтею 247 Сімейного кодексу України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та 



піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» та з метою захисту 

майнових та житлових прав дітей,  

 

виконком селищної ради вирішив:  

  

1. Встановити опіку над майном, право користування яким мають 

діти-сироти Данилюк Василь-Арсен Васильович, 08.04.2005 року 

народження та малолітній Данилюк Михайло Васильович, 26.03.2009 року 

народження, та знаходиться за адресою: с. Ластівці, вул. Чорновола, 

буд. № 24, Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

2.  Призначити Данилюка Андрія Мирославовича, 03.12.1981 року 

народження, особою, відповідальною за збереженням майна дітей до 

досягнення ними повноліття. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

 

Селищний голова                   Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 325-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про внесення змін у склад  

Координаційної ради з питань дітей  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», 

«Про охорону дитинства» та у зв’язку із кадровими змінами,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 Внести зміни у склад Координаційної ради з питань дітей,  

затверджений рішенням виконавчого комітету селищної ради від 15.06.2021 

року № 134-8/2021 «Про Утворення Координаційної ради з питань дітей», а 

саме: 

1. Вивести зі складу Координаційної ради з питань дітей: 

- Дмитришин Наталію Василівну, дільничного офіцера поліції, 

відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області; 

- Пташник Святославу Зіновіївну, заступника начальника відділу освіти, 

молоді та спорту селищної ради. 

2. Ввести до складу Координаційної ради з питань дітей: 

- Перегінець Тетяну Василівну, інспектора ювенальної превенції Івано-

Франківського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області; 

- Пташник Святославу Зіновіївну, начальника відділу освіти, молоді та 

спорту селищної ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови селищної ради Олександра Бойчука.  

 

 

Селищний голова               Ростислав ЗАРЕМБА 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 326-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Хмарного 

Івана Ілліча: с. Жураки, вул. Лесі Українки, 35 

                  

Розглянувши заяву гр. Хмарного Івана Ілліча про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Лесі Українки, 35, в  

селі Жураки, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 

2004 року № 1952-ІV, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Хмарного Івана 

Ілліча: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село Жураки, 

вул. Лесі Українки, 35. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 327-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна «Станція 

технічного обслуговування автомобілів»: селище Богородчани, вул.  

Шевченка, 112 Б 

                  

Розглянувши заяву СП «ІМПЕКС-БОГО» ЛТД в особі директора 

Маланчука Петра Петровича про присвоєння поштової адреси об'єкту 

нерухомого майна «Станція технічного обслуговування автомобілів», в 

селищі Богородчани, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01 липня 

2004 року № 1952-ІV, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштову адресу об'єкту нерухомого майна «Станція 

технічного обслуговування автомобілів»: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, селище Богородчани, вулиця Шевченка, 112 Б. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  

пункті 1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова              Ростислав ЗАРЕМБА 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 328-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Олійник Ганни 

Михайлівни 

                   

Розглянувши заяву гр. Олійник Ганни Михайлівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Олійник Ганни 

Михайлівни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Іваниківка, вул. О. Кобилянської, 6 на: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. О. Кобилянської, 10. 

 

2.  Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 

цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Селищний голова                                                           Ростислав  ЗАРЕМБА 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 329-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Доцяка Володимира 

Васильовича 

                   

Розглянувши заяву гр. Доцяка Володимира Васильовича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Доцяка Володимира 

Васильовича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Іваниківка, вул. Котовського, 1 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Кармелюка, 1.  

 

2.  Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 

цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Селищний голова                                                           Ростислав  ЗАРЕМБА 

 

 

 
 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 330-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Савчина Федора 

Михайловича 

                   

Розглянувши заяву гр. Савчина Федора Михайловича про зміну  

поштової адреси житловому будинку, в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Савчина Федора 

Михайловича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Іваниківка, вул. Шевченка, 26 а на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Шевченка, 26. 

 

2.  Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 

цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Селищний голова                                                           Ростислав  ЗАРЕМБА 

 

 
 

 



 

 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 331-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Симкович Ганни 

Миколаївни                   

 

Розглянувши заяву гр. Симкович Ганни Миколаївни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Симкович  Ганни 

Миколаївни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Іваниківка, вул. Фучика, 8 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Просвіти, 9.  

 

2.  Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 

цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Селищний голова                                                           Ростислав  ЗАРЕМБА 
 

 

 

 



 

 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 332-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Зорій Наталії 

Володимирівни 

       

             

         Розглянувши заяву гр. Зорій Наталії Володимирівни про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

(із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 17, ст. 18, 

ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 42 ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Зорій Наталії 

Володимирівни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н, село Іваниківка, вул. Багмута, 2 на: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Шкільна, 4. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 

цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 
 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 333-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Сисак Наталії 

Михайлівни 

 

                   

         Розглянувши заяву гр. Сисак Наталії Михайлівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Сисак Наталії 

Михайлівни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. Зоряна, 10 на: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Зоряна, 18. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 334-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Яреми Михайла 

Михайловича 

                   

Розглянувши заяву гр. Яреми Михайла Михайловича про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Яреми Михайла 

Михайловича з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський 

р-н, село Іваниківка, вул. Зоряна, 10 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. Зоряна, 

22. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 335-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Заруби Надії 

Михайлівни 

                   

Розглянувши заяву гр. Заруби Надії Михайлівни про зміну  

поштової адреси житловому будинку в селі Іваниківка, керуючись Законом 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» (із змінами) від 01 липня 2004 року № 1952-ІV, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

ст. 17, ст. 18, ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Заруби Надії 

Михайлівни з: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-

н, село Іваниківка, вул. Шевченка, 34 на: Івано-Франківська 

обл., Івано-Франківський р-н, село Іваниківка, вул. 

Шевченка, 40. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 
 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 



  
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 336-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Третяку Роману Михайловичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 94 до центральної мережі водовідведення 

 

  

         Розглянувши заяву гр. Третяка Р. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 94 до центральної мережі 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Третяку Роману Михайловичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 94 до центральної мережі  

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 
 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
  

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 337-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Кулинич Дарії Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 41 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Кулинич Д. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 41 до центральної мережі 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Кулинич Дарії Михайлівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 41 до центральної мережі  

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 
 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
  

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 338-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Гуцуляк Марії Олексіївні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 60 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Гуцуляк М. О. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 60 до центральної мережі 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Гуцуляк Марії Олексіївні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 60 до центральної мережі  

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 
 

   
 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 339-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Сушайлу Богдану Володимировичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 62 до центральної 

мережі водовідведення 

 

          Розглянувши заяву гр. Сушайла Б. В. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 62 до центральної мережі 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Сушайлу Богдану Володимировичу дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 62 до центральної 

мережі  водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 
 

   
 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 340-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Купчак Світлані Борисівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 44 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Купчак С. Б. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 44 до центральної мережі 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Купчак Світлані Борисівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 44 до центральної мережі  

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 
 

   
 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 341-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Возняку Ігорю Миколайовичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. 550-річчя Богородчан, 42 до центральної мережі водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Возняка І. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 42 до центральної мережі 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Возняку Ігорю Миколайовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 42 до центральної мережі  

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 
 

   
 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 342-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Дунець Оксані Богданівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Шевченка, 31 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Дунець О. Б. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Шевченка, 31 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Дунець Оксані Богданівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Шевченка, 31 до центральної мережі  водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 343-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Козачишин Лілії Олександрівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. 550-річчя Богородчан, 77 до центральної 

мережі водовідведення 

   

       Розглянувши заяву гр. Козачишин Л. О. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. 550-річчя  Богородчан, 77 до центральної мережі 

водовідведення, враховуючи погодження КП Богородчанське ВУВКГ, 

відповідно до Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж селища Богородчани,  

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1. Надати гр. Козачишин Лілії Олександрівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. 550-річчя Богородчан, 77 до центральної мережі  

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися до 

селищної ради для отримання ордеру на  проведення земляних робіт 

при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 
 

   
 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 344-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Шевчук Лесі Миколаївні дозволу на газифікацію 

житлового будинку по вул. Івасюка, 13 

 

         Розглянувши заяву гр. Шевчук Л. М. про надання дозволу на 

газифікацію житлового будинку по вул. Івасюка, 13, враховуючи погодження  

Богородчанської дільниці Долинського відділення АТ «Івано-

Франківськгаз», 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

 

1.   Надати гр. Шевчук Лесі Миколаївні дозвіл  на  підключення  житлового  

будинку  по  вул. Івасюка, 13  в селищі Богородчани до центральної мережі 

газопостачання.   

2.   При проведенні земляних робіт отримати дозвіл в селищній раді. 

3.   Зобов'язати гр.  Шевчук Лесю Миколаївну після проведених робіт 

повністю відновити дорожнє полотно.  

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 345-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Перовичу Леву Миколайовичу статусу                                            

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

         Відповідно  до Закону України «Про статус гірських населених пунктів 

в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів  України  «Про  перелік населених 

пунктів, яким надається статус гірського», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Перовича Лева 

Миколайовича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

1. Надати статус особи, що постійно проживає на території гірського 

населеного пункту гр. Перовичу Леву Миколайовичу, 10.08.1946 р. н., 

жителю села Хмелівка, вул. Коновальця, 17. 

 

2. Видати гр. Перовичу Леву Миколайовичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 346-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Довгань Оксані Петрівні статусу                                                   

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

         Відповідно  до Закону України «Про статус гірських населених пунктів 

в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів  України  «Про  перелік населених 

пунктів, яким надається статус гірського», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Довгань Оксани Петрівни, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

1. Надати статус особи, що постійно проживає на території гірського 

населеного пункту гр. Довгань Оксані Петрівні, 30.11.1969 р. н., 

жительці села Хмелівка, вул. Коновальця, 1. 

 

2. Видати гр. Довгань Оксані Петрівні посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 347-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Левицькому Івану Миколайовичу статусу                                                         

особи, що проживає в гірському населеному пункті 

 

         Відповідно  до Закону України «Про статус гірських населених пунктів 

в Україні»,  Постанови Кабінету Міністрів  України  «Про  перелік населених 

пунктів, яким надається статус гірського», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Левицького Івана 

Миколайовича, 

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

1. Надати статус особи, що постійно проживає на території гірського 

населеного пункту гр. Левицькому Івану Миколайовичу, 27.06.2006 р. 

н., жителю села Жураки, вул. Грушевського, 21. 

 

2. Видати гр. Левицькому Івану Миколайовичу посвідчення відповідного 

взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету І. Семківа. 

  

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 348-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу на зрізання дерев на                                                                 

території Іваниківської амбулаторії ЗПСМ 

 

         Розглянувши клопотання Іваниківського старостинського округу № 3 

про надання дозволу на зрізання дерев  на території амбулаторії ЗПСМ по 

вул. Франка, 58, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

надати  Іваниківському старостинському округу № 3 дозвіл на зрізання дерев 

на території амбулаторії ЗПСМ по вул. Франка, 58, (5 верб, 1 горіх).   

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова          Ростислав ЗАРЕМБА

   

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 349-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання гр. Дидику Анатолію Богдановичу дозволу на розміщення 

тимчасового торгового павільйону 

 

Розглянувши заяву гр. Дидика Анатолія Богдановича про надання 

дозволу на розміщення тимчасового торгового павільйону по  

вул. Грушевського, 33, в селищі Богородчани, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності» від 21.10.2011 року № 244, 
 

 

виконком селищної ради вирішив:     
 

 

1. Надати гр. Дидику Анатолію Богдановичу дозвіл на розміщення 

тимчасового торгового павільйону по вул. Грушевського, 33, в  

селищі Богородчани. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

 

 

Селищний голова                        Ростислав ЗАРЕМБА  
 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 жовтня 2021 року № 350-14/2021 

селище Богородчани 

 

Про погодження Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД» початку проведення польових 

сейсморозвідувальних робіт 

 

         Розглянувши звернення директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД» Яременка В. Г. (юридична адреса: м. 

Київ, пр. Оболонський, 54, оф. літера А) щодо погодження проведення 

польових сейсморозвідувальних робіт з метою деталізації геологічної будови       

Богородчанського підземного сховища газу на території Богородчанської 

селищної ради, керуючись ст. 37 Кодексу України «Про надра», ст. 12, ст. 97 

Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,    

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕНТЕРПРАЙЗ 

ЛТД» проведення польових сейсморозвідувальних робіт з метою деталізації 

геологічної будови Богородчанського підземного сховища газу, на територіях 

Богородчанської селищної ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (поблизу населених пунктів: селище Богородчани, с. 

Саджава, с. Підгір’я, с. Глибівка).  

2. Проведення робіт, зазначених в пункті 1 даного рішення, на землях, що 

належать до приватної власності або розташованих в охоронних зонах 

інженерних комунікацій, ТзОВ «ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД» здійснювати за 

погодженням із власниками земельних ділянок, землекористувачами та 

експлуатуючими організаціями після укладення угоди, у якій визначено 

строки та місце проведення розвідувальних робіт.  



3. ТзОВ «ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД» своєчасно здійснювати відшкодування коштів 

у випадках завдання збитків веденням виробничої діяльності.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

Селищний голова                                                             Ростислав ЗАРЕМБА 

 


