
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 25 серпня 2021 року № 12                                                                                                             

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. Білоус – перший заступник селищного голови 

О. Бойчук – заступник селищного голови 

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

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 

Н. Міщук – староста с. Підгір'я, с. Діброва 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

І. Павлюк – приватний підприємець 

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

медичного університету 

Н. Скрипник – директор Богородчанського центру позашкільної освіти 

С. Сікора – начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та 

захисту довкілля – головний архітектор району 

М. Захарчук – приватний підприємець, фермер 

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:  

 



М. Михайлюк, Т. Дем'янюк, В. Приймак, М. Яцейко  

  

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

  

1. Включити в порядок денний: 

  

1. Про схвалення прогнозу бюджету Богородчанської селищної ТГ на 

2022-2024 роки.  

2. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Макара 

Володимира Ярославовича: село Саджава, вул. Шевченка, 6. 

3.  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Поповича 

Юрія Івановича: село Жураки, вул. Відродження, 9 А. 

4. Про зміну поштової адреси житловому будинку гр.  Кащак Світлани 

Юріївни. 

5. Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Хименець Марії 

Семенівни. 

6.  Про надання гр. Поворознику Володимиру Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Вишнева, 3 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.  

7.  Про надання гр. Кльоцку Павлу Мироновичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Вишнева, 4 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.  

8.  Про надання гр. Михайлишину Віктору Ігоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання  

житлового будинку по вул. Січинського, 4 Б до центральної мережі 

водовідведення.  

9.  Про надання гр. Гринів Ірині Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 

приміщення  по вул. Шевченка, 5 Б до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.  

10.  Про надання гр. Гринів Ірині Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 

приміщення  по вул. Шевченка, 5 В до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.  

11.  Про надання гр. Гринів Ірині Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 

приміщення  по вул. Шевченка, 5 Г до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.           

12.  Про надання гр. Пилипчуку Богдану Васильовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 



13.  Про надання гр. Полінику Денису Васильовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті. 

14.  Про надання гр. Дубею Андрію Володимировичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

15.  Про надання гр. Богославцю Назарію Васильовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

16.  Про надання гр. Богославцю Миколі Васильовичу статусу особи, що 

проживає в гірському населеному пункті.  

17.  Про встановлення режиму роботи магазину «Продукти-259» ТОВ 

«АТБ-маркет». 

18.  Про укладення з ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» договору на 

право тимчасового користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою.  

19.  Про надання дозволу на зрізання дерева по вул. Стефаника в селищі 

Богородчани. 

20.  Про надання дозволу на зрізання дерев на території Горохолинського 

ліцею імені Романа Кияка. 

  

2. Голосування за порядок денний в цілому: 

 

за – 26  

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали:  Про схвалення прогнозу бюджету Богородчанської селищної ТГ 

на 2022-2024 роки.   

Доповідав: М. Хімчак 

Вирішили: рішення № 255-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

2. Слухали:  Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Макара 

Володимира Ярославовича: село Саджава, вул. Шевченка, 6.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 256-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Поповича Юрія Івановича: село Жураки, вул. Відродження, 9 А. 



Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 257-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

4. Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр.  Кащак 

Світлани Юріївни.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 258-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

5. Слухали:  Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Хименець 

Марії Семенівни. 

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 259-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

6. Слухали:  Про надання гр. Поворознику Володимиру Михайловичу 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Вишнева, 3 до центральної мережі 

водопостачання та водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 260-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

7. Слухали:  Про надання гр. Кльоцку Павлу Мироновичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Вишнева, 4 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 261-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

8. Слухали:  Про надання гр. Михайлишину Віктору Ігоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання  житлового 

будинку по вул. Січинського, 4 Б до центральної мережі водовідведення.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 262-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

9. Слухали:  Про надання гр. Гринів Ірині Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 



приміщення  по вул. Шевченка, 5 Б до центральної мережі водопостачання 

та водовідведення.    

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 263-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

10.  Слухали:  Про надання гр. Гринів Ірині Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 

приміщення  по вул. Шевченка, 5 В до центральної мережі водопостачання 

та водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 264-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

11.  Слухали:  Про  надання гр. Гринів Ірині Михайлівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 

приміщення  по вул. Шевченка, 5 Г до центральної мережі водопостачання 

та водовідведення.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 265-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

12.  Слухали:  Про надання гр. Пилипчуку Богдану Васильовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 266-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

13.  Слухали:  Про надання гр. Полінику Денису Васильовичу статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 267-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

14.  Слухали:  Про надання гр. Дубею Андрію Володимировичу статусу особи, 

що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 268-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

15.  Слухали:  Про надання гр.  Богославцю Назарію Васильовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.  



Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 269-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

16.  Слухали:  Про надання гр. Богославцю Миколі Васильовичу статусу 

особи, що проживає в гірському населеному пункті.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 270-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

17.  Слухали:  Про встановлення режиму роботи магазину «Продукти-259» 

ТОВ «АТБ-маркет».  

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 271-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

18.  Слухали:  Про укладення з ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» 

договору на право тимчасового користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 272-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

19.  Слухали:  Про  надання дозволу на зрізання дерева по вул. Стефаника в 

селищі Богородчани.   

Доповідав: Р. Заремба 

Вирішили: рішення № 273-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

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

Горохолинського ліцею імені Романа Кияка.  

Доповідав: Р. Заремба  

Вирішили: рішення № 274-12/2021 додається. 

          Одноголосно 

 

  

 

Селищний голова                                                                  Ростислав Заремба        

Секретар виконкому                                                            Ігор Семків 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 25 серпня 2021 року № 255-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про схвалення прогнозу бюджету Богородчанської 

селищної ТГ на 2022-2024 роки 

 

         Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, керуючись 

статтями 25,28, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету 

Богородчанської селищної ТГ на 2022 – 2024 роки, затвердженого рішенням 

Виконавчого комітету Богородчанської селищної ради від 15 червня 2021 року 

№ 133-8/2021,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Схвалити Прогноз бюджету Богородчанської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки (додається). 

 

2. Заступнику керуючого справами – начальнику фінансового управління 

Михайлу Хімчаку подати Прогноз бюджету Богородчанської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки на розгляд чергової сесії 

Богородчанської селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Олега Білоуса.  

 

Селищний голова                Ростислав Заремба 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 25 серпня 2021 року № 256-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Макара 

Володимира Ярославовича: село Саджава, вул. Шевченка, 6 

 

         Розглянувши заяву гр. Макара Володимира Ярославовича про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку по вул. Шевченка в селі 

Саджава,  

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Макара Володимира 

Ярославовича: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, 

село Саджава, вул. Шевченка, 6. 

 

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 25 серпня 2021 року № 257-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Поповича Юрія 

Івановича: село Жураки, вул. Відродження, 9 А 

 

         Розглянувши заяву гр. Поповича Юрія Івановича  про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку по вул. Відродження в селі Жураки,  

 

виконком селищної ради вирішив:     

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку гр. Поповича Юрія 

Івановича: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село 

Жураки, вул. Відродження, 9 А. 

 

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 25 серпня 2021 року № 258-12/2021 

селище Богородчани 

  

        Про зміну поштової адреси житловому будинку гр.  Кащак Світлани 

Юріївни 

 

         Розглянувши заяву гр. Кащак Світлани Юріївни про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Жураки,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Кащак Світлани 

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

Жураки, вул. Січових Стрільців, 12 на: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н., село Жураки, вул. Січових Стрільців, 12Б. 

 

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 25 серпня 2021 року № 259-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про зміну поштової адреси житловому будинку гр. Хименець Марії 

Семенівни 

 

         Розглянувши заяву гр. Хименець Марії Семенівни  про зміну поштової 

адреси житловому будинку в селі Саджава,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

виконком селищної ради вирішив:   

 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку гр. Хименець Марії 

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

Саджава, вул. Зелена, 52 на: Івано-Франківська обл., Івано-

Франківський р-н., село Саджава, вул. Зелена, 52 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 25 серпня 2021 року № 260-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Поворознику Володимиру Михайловичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Вишнева, 3 до центральної мережі водопостачання та 

водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Поворозника В. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Вишнева, 3 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. Поворознику Володимиру Михайловичу дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Вишнева, 3 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 25 серпня 2021 року № 261-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Кльоцку Павлу Мироновичу дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку по 

вул. Вишнева, 4 до центральної мережі водопостачання та водовідведення 

 

        Розглянувши заяву гр. Кльоцка П. М. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Вишнева, 4 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. Кльоцку Павлу Мироновичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Вишнева, 4 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 25 серпня 2021 року № 262-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Михайлишину Віктору Ігоровичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання  

житлового будинку по вул. Січинського, 4 Б до центральної мережі 

водовідведення 

 

        Розглянувши заяву гр. Михайлишина В. І. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Січинського, 4 Б 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. Михайлишину Віктору Ігоровичу  дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

по вул. Січинського, 4 Б 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 25 серпня 2021 року № 263-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Гринів Ірині Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 

приміщення по вул. Шевченка, 5Б до центральної мережі водопостачання 

та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Гринів І. М. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового  приміщення по 

вул. Шевченка, 5 Б 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. Гринів Ірині Михайлівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання нежитлового приміщення по 

вул. Шевченка, 5 Б 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 25 серпня 2021 року № 264-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Гринів Ірині Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 

приміщення по вул. Шевченка, 5В до центральної мережі водопостачання 

та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Гринів І. М. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового  приміщення по 

вул. Шевченка, 5 В 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. Гринів Ірині Михайлівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання нежитлового приміщення по 

вул. Шевченка, 5 В 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 25 серпня 2021 року № 265-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Гринів Ірині Михайлівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового 

приміщення по вул. Шевченка, 5Г до центральної мережі водопостачання 

та водовідведення 

 

         Розглянувши заяву гр. Гринів І. М. про надання дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання нежитлового  приміщення по 

вул. Шевченка, 5 Г 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. Гринів Ірині Михайлівні дозвіл на виготовлення проектно-

технічної документації на приєднання нежитлового приміщення по 

вул. Шевченка, 5 Г 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 25 серпня 2021 року № 266-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Пилипчуку Богдану Васильовичу 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. Пилипчука Богдана 

Васильовича,    

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Пилипчуку Богдану Васильовичу, 08.10.1966 р. 

н., жителю села Хмелівка, вул. Шевченка, 36. 

 

2. Видати гр. Пилипчуку Богдану Васильовичу   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 25 серпня 2021 року № 267-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Полінику Денису Васильовичу 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. Поліника Дениса 

Васильовича,    

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Полінику Денису  Васильовичу, 14.07.2004 р. н., 

жителю села Жураки, вул. В. Стуса, 3. 

 

2. Видати гр. Полінику Денису Васильовичу 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 25 серпня 2021 року № 268-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Дубею Андрію Володимировичу 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. Дубея Андрія 

Володимировича,    

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Дубею Андрію Володимировичу, 17.07.2006 р. н., 

жителю села Жураки, вул. Набережна, 9. 

 

2. Видати гр. Дубею Андрію Володимировичу  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 25 серпня 2021 року № 269-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Богославцю Назарію Васильовичу 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. Богославця Назарія 

Васильовича,  

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Богославцю Назарію Васильовичу, 30.12.2004 р. 

н., жителю села Жураки, вул. Зелена, 19. 

 

2. Видати гр. Богославцю Назарію Васильовичу  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 25 серпня 2021 року № 270-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про надання гр. Богославцю Миколі Васильовичу 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. Богославця Миколи 

Васильовича,  

 

виконком селищної ради вирішив:    

                                    

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

населеного пункту гр. Богославцю Миколі Васильовичу, 13.11.2006 р. 

н., жителю села Жураки, вул. Зелена, 19. 

 

2. Видати гр. Богославцю Миколі Васильовичу  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 25 серпня 2021 року № 271-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про встановлення режиму роботи магазину                                                            

«Продукти-259» ТОВ «АТБ-маркет» 

 

         Розглянувши  звернення районного керуючого магазином ТОВ «АТБ-

маркет» Мосієвич О. М., вх. № 972/02-35/18 від 18.08.2021 р., щодо 

встановлення  режиму роботи магазину «Продукти-259»  ТОВ «АТБ-маркет», 

керуючись пп. 4 п. б ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   

 

виконком селищної ради вирішив:    

 

1. Встановити  цілодобовий режим роботи магазину «Продукти-259» 

ТОВ «АТБ-маркет» (понеділок-неділя, без вихідних), розташованого 

за адресою: Івано-Франківська область, селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 97/4, приміщення 1. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету  І. Семківа. 

 

 

 

Селищний голова                                                                     Ростислав Заремба 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 25 серпня 2021 року № 272-12/2021 

селище Богородчани 

  

Про укладення з ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» договору на 

право тимчасового користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою 

 

         Розглянувши клопотання ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» про 

укладення договору на право тимчасового користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою  для розміщення торгового 

майданчика для провадження підприємницької діяльності, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

1. Надати  ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» дозвіл на право 

тимчасового користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасового 

торгового майданчика по вул. Шевченка (біля будинку № 20). 

2. Виконавчому комітету Богородчанської селищної ради укласти з  ТДВ 

«Івано-Франківський хлібокомбінат»   договір на право тимчасового 

користування окремими конструктивними елементами благоустрою 

комунальної власності для розміщення  тимчасового торгового 

майданчика для продажу хлібобулочної та кондитерської продукції 

власного виробництва. 

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 25 серпня 2021 року № 273-12/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу на зрізання дерева                                                                          

по вул. Стефаника в селищі Богородчани 

 

         Розглянувши заяву гр. Слободян Лариси Романівни  про надання дозволу 

на зрізання дерева (1 туя) по вул.  Стефаника, 4 в селищі Богородчани у зв’язку 

з тим, що воно знаходиться в аварійному стані і становить загрозу життю 

мешканців будинку, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл на зрізання дерева (1 туя) по вул. Стефаника, 4 в селищі 

Богородчани у зв’язку з тим, що воно знаходиться в аварійному стані і 

становить загрозу життю мешканців будинку. 

 

2. Зобов’язати Богородчанський ВЖРЕП виконати роботи по зрізанню 

даного дерева. 

 

 

 

Селищний голова             Ростислав Заремба 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 25 серпня 2021 року № 274-12/2021 

селище Богородчани 

 

Про надання дозволу на зрізання дерев на території                        

Горохолинського ліцею імені Романа Кияка 

 

 

         Розглянувши клопотання в. о. начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Богородчанської селищної ради про надання дозволу на зрізання дерев 

(8 тополь, 1 липа, 10 берез, 2 верби ) на території Горохолинського ліцею імені 

Романа Кияка, які перешкоджають доступу світла у приміщення закладу 

освіти, досягли вікової межі та є аварійними і становлять загрозу учасникам 

освітнього процесу, відповідно до рішення комісії з обстеження стану зелених 

насаджень, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати  відділу освіти, молоді та спорту дозвіл на зрізання дерев  (8 

тополь, 1 липа, 10 берез, 2 верби ) на території Горохолинського ліцею 

імені Романа Кияка, які перешкоджають доступу світла у приміщення 

закладу освіти, досягли вікової межі та є аварійними і становлять загрозу 

учасникам освітнього процесу. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

      

 

Селищний голова              Ростислав Заремба 

 

 


