
 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ПРОТОКОЛ 

засідання виконавчого комітету 

від 11 серпня 2022 року № 32 

селище Богородчани 

________________________________________________________________ 

 

 

Брали участь у засіданні виконавчого комітету: 

 

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 

Ю. Мартинович – 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. Підгіря, с. Діброва 

Л. Гаврилюк – староста с. Глибівка 

Н. Надрага – староста с. Саджава 

В. Петришин – староста с. Хмелівка 

І. Павлюк – приватний підприємець 

Н. Скрипник – директор Центру позашкільної освіти Богородчанської 

селищної ради 

В. Приймак – заступник голови об’єднаної профспілкової організації 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

С. Сікора – завідувач сектору архітектури та містобудування – головний 

архітектор селищної ради 

М. Павликівська – приватний підприємець 

І. Коляджин – генеральний директор КНП «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради 

Т. Глодан – директор Ластівецької гімназії Богородчанської селищної ради 

 

  

Відсутні члени виконкому: 
 

Р. Заремба, М. Михайлюк, Т. Дем'янюк, О. Дмитрук, М. Яцейко,                               

М. Захарчук, Т. Гаврилко, С. Федорко, Д. Климів 

   

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 



  

1. Включити в порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік. 

2. Про затвердження Переліків осіб, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб.  

3. Про створення Фонду захисних споруд цивільного захисту та 

затвердження його Переліку. 

4. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Гавришка 

Дмитра Васильовича: с. Горохолина, вул. Українська, 489 А.  

5. Про присвоєння поштової адреси індивідуальному житловому 

будинку гр. Гаргата Ігоря Васильовича: с. Іваниківка, вул. Н. 

Яремчука, 7-А.  

6. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку гр. Дякун 

Галини Ярославівни: с. Хмелівка, вул. Грушевського, 32.  

7. Про присвоєння поштової адреси індивідуальному житловому 

будинку гр. Магури Романа Михайловича: с. Ластівці, вул. 

Чорновола, 56 Б.  

8. Про присвоєння поштової адреси індивідуальному житловому 

будинку гр. Чуйко Марії Ярославівни: с. Забережжя, вул. Івана 

Франка, 54.   

9. Про присвоєння поштових адрес нежитловим приміщенням: селище 

Богородчани, вул. Шевченка, 97, корпус 1, приміщення № 58/1, 58/2, 

58/3. 

10. Про надання релігійній громаді УГКЦ Блаженних мучеників 

Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

новозбудованого приміщення храму по вул. Шевченка, 10 Б в селищі 

Богородчани до селищних мереж водопостачання та водовідведення.  

11. Про надання гр. Паньківу Юрію Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Яцківа, 11 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення.  

12. Про надання гр. Стефурак Лілії Ярославівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

без номера по вул. Петраша в селищі Богородчани до селищних 

мереж водовідведення та водопостачання. 

13. Про надання громадянам статусу особи, що проживає в гірському 

населеному пункті. 

14. Про проведення аудиту фінансово-господарської діяльності КНП 

«Богородчанська центральна лікарня» Богородчанської селищної 

ради. 
  

2. Голосування за порядок денний в цілому: 



за – 20 

проти – немає 

утримались – немає 

не голосували – немає 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Слухали: Про  внесення змін до селищного бюджету на 2022 рік. 

Доповідав: М. Хімчак 

     Вирішили: рішення № 596-32/2022 додається. 

Одноголосно 

 

2. Слухали: Про затвердження Переліків осіб, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб. 

Доповідав: І. Семків 

Вирішили: рішення № 597-32/2022 додається. 

Одноголосно 

 

3. Слухали: Про створення Фонду захисних споруд цивільного захисту 

та затвердження його Переліку. 

Доповідав: І. Семків 

Вирішили: рішення № 598-32/2022 додається. 

Одноголосно 

  

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

Гавришка Дмитра Васильовича: с. Горохолина, вул. Українська, 489 

А.  

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 599-32/2022 додається. 

Одноголосно 

 

5. Слухали: Про присвоєння поштової адреси індивідуальному 

житловому будинку гр. Гаргата Ігоря Васильовича: с. Іваниківка, 

вул. Н. Яремчука, 7-А.  

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 600-32/2022 додається. 

Одноголосно 

 

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

Дякун Галини Ярославівни: с. Хмелівка, вул. Грушевського, 32.  

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 601-32/2022 додається. 



Одноголосно 
 

7. Слухали: Про присвоєння поштової адреси індивідуальному 

житловому будинку гр. Магури Романа Михайловича: с. Ластівці, 

вул. Чорновола, 56 Б.  

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 602-32/2022 додається. 

Одноголосно 

 

8. Слухали: Про присвоєння поштової адреси індивідуальному 

житловому будинку гр. Чуйко Марії Ярославівни: с. Забережжя, вул. 

Івана Франка, 54.   

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 603-32/2022 додається. 

Одноголосно 

 

9. Слухали: Про присвоєння поштових адрес нежитловим 

приміщенням: селище Богородчани, вул. Шевченка, 97, корпус 1, 

приміщення № 58/1, 58/2, 58/3. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 604-32/2022 додається. 

Одноголосно 
 

10. Слухали: Про надання релігійній громаді УГКЦ Блаженних 

мучеників Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на 

приєднання новозбудованого приміщення храму по вул. Шевченка, 

10 Б в селищі Богородчани до селищних мереж водопостачання та 

водовідведення.  

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 605-32/2022 додається. 

Одноголосно 

 

11.Слухали: Про надання гр. Паньківу Юрію Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Яцківа, 11 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 606-32/2022 додається. 

Одноголосно 

 



12. Слухали: Про надання гр. Стефурак Лілії Ярославівні дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку без номера по вул. Петраша в селищі 

Богородчани до селищних мереж водовідведення та водопостачання. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 607-32/2022 додається. 

Одноголосно 

 

13.  Слухали: Про надання громадянам статусу особи, що проживає в 

гірському населеному пункті. 

Доповідав: Р. Мотуз 

Вирішили: рішення № 608-32/2022 додається. 

Одноголосно (Дрогомирецький не голосував) 

 

14.  Слухали: Про проведення аудиту фінансово-господарської 

діяльності КНП «Богородчанська центральна лікарня» 

Богородчанської селищної ради. 

Доповідав: В. Стасів 

Вирішили: рішення № 609-32/2022 додається. 

Одноголосно (Коляджин не голосував) 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                        Роман МОТУЗ 

Секретар виконкому                                                               Ігор СЕМКІВ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року         смт Богородчани                     № 596-32/2022 

 

 

Про внесення змін до 

селищного бюджету 

на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 15 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Законом України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання 

звітності у період дій воєнного стану» №2118-IX, Законом України «Про 

внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 

15.03.2022 року №2134-IX, згідно постанови КМУ від 11.03.2022 року 

№252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», враховуючи листи КП «Богородчанське виробниче 

управління водопровідно-каналізаційного господарства» Богородчанської 

селищної ради від 04.08.2022 року №129 та від 09.08.2022 року №130, 

листи управління «Центр надання соціальних послуг» Богородчанської 

селищної ради від 08.08.2022 року №146/01-14 та №147/01-14, листи ДП 

«Дороги Прикарпаття» від 10.08.2022 року №01-05/438 та №01-05/440, 

лист відділу освіти, молоді та спорту Богородчанської селищної ради від 

09.08.2022 року №226/01-14, лист КП «ВЖРЕП» Богородчанської 

селищної ради від 09.08.2022 року №132, лист відділу культури, туризму, 

національностей та релігій селищної ради від 10.08.2022 року №10, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1.  Збільшити дохідну частину селищного бюджету по загальному 

фонду за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за 

підсумками І півріччя 2022 року відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України в сумі 6 583 227,00 гривень, при цьому збільшити річні 

асигнування розпорядникам коштів селищного бюджету згідно з додатком.

       



         2.  Фінансовому управлінню селищної ради (М. Хімчак) внести 

відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників 

коштів селищного бюджету за функціональною та економічною ознаками. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.  

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету 

від 11.08.2022 р. № 596-

32/2022 

Про розподіл коштів загального фонду селищного бюджету за 

рахунок перевиконання селищного бюджету 
    

Головний 

розпорядник 

коштів 

Короткий зміст Сума/грн./ В тому числі 

кошти, що 

передаються 

із загального 

фонду до 

спеціального 

фонду 

(бюджету 

розвитку) 

Селищна рада поповнення статутного 

фонду КП "Богородчанське 

ВУВКГ" (для придбання 

двох насосних агрегатів) 

185 500,00     185 500,00   

поповнення статутного 

фонду ДП 

"Теплокомуненерго" (для 

наповнення необхідних 

об’єктових матеріальних 

резервів) 

165 000,00      165 000,00   

КП "Богородчанське 

ВУВКГ" на відшкодування 

різниці між розміром 

тарифу на житлово-

комунальні послуги та 

розміром економічно 

обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання) 

100 000,00   

КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради на благоустрій вул. 

Зелена (від буд. №101 до 

вул. Лісова) в с. Саджава 

Богородчанської селищної 

ради Івано-Франківської 

області 

806 010,00      806 010,00   



КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради для благоустрою 

пішохідної доріжки для 

дітей від освітнього закладу 

до найпростішого укриття в 

Будинку культури с. 

Підгір’я Богородчанської 

селищної ради 

30 000,00   

КП "ВЖРЕП" 

Богородчанської селищної 

ради на оплату послуг по 

вивезенню та захороненню 

ТПВ  

 

49 920,00   

Управління 

«Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

селищної 

ради 

на виконання Комплексної 

програми соціального 

захисту населення  

Богородчанської селищної 

ради на 2021-2025 роки (для 

виплати одноразової 

грошової допомоги сім’ям 

безвісти відсутніх, 

важкопоранених та 

загиблих 

військовослужбовців, 

добровольців сил 

територіальної оборони 

ЗСУ та інших учасників 

бойових дій) 

300 000,00   

на придбання шкільного 

приладдя до початку нового 

навчального року дітям 

учасників бойових дій, 

дітям батьки яких загинули 

під час війни, дітям з сімей, 

які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

8 000,00   

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної 

ради 

на придбання матеріалів, 

будівельних матеріалів, 

інвентаря та інструментів 

для проведення ремонтних 

робіт господарським 

способом у закладах освіти 

Богородчанської селищної 

ради 

150 000,00   



 на облаштування укриттів 

у закладах освіти 

Богородчанської селищної 

ради (придбання 

спеціальних інформаційних 

табличок в укриття)   

8 000,00   

на облаштування укриттів у 

закладах освіти 

Богородчанської селищної 

ради (придбання мішків) 

167 000,00   

на придбання будівельного 

матеріалу (піску) для 

облаштування укриттів у 

закладах освіти 

Богородчанської селищної 

ради 

238 800,00   

на придбання матеріалів, 

будівельних матеріалів, 

інвентарю та інструментів 

для проведення ремонтних 

робіт господарським 

способом з облаштування  

укриттів у закладах освіти 

Богородчанської селищної 

ради (встановлення 

санвузлів) 

201 800,00   

на облаштування укриттів у 

Іваниківському ліцеї, 

Підгірській, Грабовецькій 

та Похівській гімназіях 

Богородчанської селищної 

ради (придбання 

будівельних матеріалів,  

інвентарю, інструментів для 

проведення ремонтних 

робіт господарським 

способом) 

203 000,00   

на придбання матеріалів 

для проведення ремонтних 

робіт господарським 

способом у кабінетах 

адмінприміщення відділу 

освіти, молоді та спорту для 

організації очного навчання 

учнів початкової школи 

35 000,00   



Богородчанського ліцею 

№1 ім. О. Гірника 

Богородчанської селищної 

ради 

на  облаштування укриттів 

у Глибівській гімназії та 

Горохолинському ліцеї ім. 

Романа Кияка 

Богородчанської селищної 

ради (придбання 

металопластикових вікон) 

48 000,00   

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної 

ради 

на облаштування укриттів у 

адмінприміщенні відділу 

освіти, молоді та сорту, 

Іваниківському ліцеї, 

Підгірській та Похівській 

гімназіях Богородчанської 

селищної ради (придбання 

протипожежних металевих 

дверей)    

132 500,00   

на облаштування укриттів у 

закладах освіти 

Богородчанської селищної 

ради (придбання ємностей 

для зберігання питної води) 

9 800,00   

на облаштування укриттів у 

закладах освіти 

Богородчанської селищної 

ради (придбання харчових 

контейнерів) 

25 000,00   

на оплату послуг із заміру 

опору ізоляції 

електромереж у закладах 

освіти Богородчанської 

селищної ради 

20 000,00   

на оплату послуг з 

перезарядки та переповірки 

вогнегасників у закладах 

освіти Богородчанської 

селищної ради 

20 000,00   



для поточного ремонту 

внутрішньої електромережі 

в Іваниківському ліцеї 

Богородчанської селищної 

ради 

49 700,00   

Відділ 

культури, 

туризму, 

національ-

ностей та 

релігій 

селищної 

ради 

на придбання піску для 

обвалювання укриття 

Богородчанської дитячої 

музичної школи 

Богородчанської селищної 

ради 

31 500,00   

на придбання матеріалів, 

будівельних матеріалів, 

інвентарю та інструментів 

для проведення робіт 

господарським способом у 

підвальному приміщенні 

найпростішого укриття в 

Підгірському будинку 

культури Богородчанської 

селищної ради 

43 000,00   

на придбання будівельних 

матеріалів, інвентарю та 

інструментів для 

проведення робіт 

господарським способом у 

найпростішому укритті 

будівлі Богородчанської 

дитячої музичної школи 

25 000,00   

на придбання будівельних 

матеріалів, інвентарю та 

інструментів для 

проведення робіт 

господарським методом у 

найпростішому укритті 

будівлі Жураківського 

будинку культури 

Богородчанської селищної 

ради Богородчанської 

селищної ради 

20 000,00   



для облаштування санвузла 

(поточний ремонт) у 

найпростішому укритті 

будівлі Богородчанської 

дитячої музичної школи 

Богородчанської селищної 

ради 

49 600,00   

для облаштування захисних 

укриттів Богородчанської 

дитячої музичної школи 

Богородчанської селищної 

ради (ремонт приміщення 

актової зали)  

135 180,00   

Фінансове 

управління 

селищної 

ради 

для передачі субвенції 

обласному бюджету (для 

ДП "Дороги Прикарпаття") 

на експлуатаційне 

утримання  автомобільної 

дороги загального 

користування  місцевого 

значення  С090102 

Богородчани-Підгір'я км 

0+000-4+200 (окремими 

ділянками)  

2 285 917,00   

для передачі субвенції 

обласному бюджету (для 

ДП "Дороги Прикарпаття") 

на експлуатаційне 

утримання  автомобільної 

дороги загального 

користування  місцевого 

значення  С090105 

Іваниківка -  Монастирчани 

у межах села Горохолина 

(вулиця Українська)  

1 000 000,00   

ВСЬОГО   6 583 227,00   1 156 510,00   

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                              

Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року             смт Богородчани                № 597-32/2022 

 

 

Про затвердження Переліків  

осіб, що розмістили внутрішньо  

переміщених осіб 

  

Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 

року № 333 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

29.04.2022 року № 490 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за 

тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у 

період воєнного стану») з метою забезпечення отримання компенсації 

особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, яка виплачується за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (зокрема, резервного 

фонду бюджету), коштів підприємств, установ та організацій незалежно 

від форм власності, іноземних держав та міжнародних організацій у 

вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також 

добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних 

організацій та громадських об’єднань, 

 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених 

осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат (за рахунок коштів 

міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських 

об’єднань) відповідно до додатку 2, затвердженого у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 року № 490 (додається). 

2. Затвердити Перелік осіб, що розмістили внутрішньо переміщених 

осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат відповідно до 

додатку 3, затвердженого у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 29.04.2022 року № 490 (додається). 

 



3. Координацію роботи покласти на управління «Центр надання 

соціальних послуг» селищної ради (В. Дрогомирецький). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.                                                          

  

 

 

 

Секретар селищної ради                           Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року         смт Богородчани                     № 598-32/2022 

 

  

Про створення Фонду захисних 

споруд цивільного захисту та  

затвердження його Переліку 

         

Керуючись статтею 361 та 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання п. 1 ст. 20 та п. 4 статті 32 

Кодексу цивільного захисту, пункту 4 Порядку створення, утримання 

фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року 

№ 138 (зі змінами) та з метою забезпечення захисту населення 

Богородчанської територіальної громади,  

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Створити Фонд захисних споруд цивільного захисту 

Богородчанської селищної територіальної громади.  

2. Затвердити Положення про Фонд захисних споруд цивільного 

захисту Богородчанської селищної територіальної громади, згідно                    

з  додатком 1. 

3. Затвердити Перелік захисних споруд цивільного захисту 

(протирадіаційних укриттів) Богородчанської селищної територіальної 

громади, згідно з додатком 2. 

4. Затвердити Перелік захисних споруд цивільного захисту 

(найпростіших укриттів) Богородчанської селищної територіальної 

громади, згідно з додатком 3. 

5. Зобов’язати балансоутримувачів захисних споруд цивільного 

захисту забезпечити їх утримання в готовності до використання за 

призначенням. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука. 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Роман МОТУЗ 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 11.08.2022 р. № 598- 32/2022     

                                                                           

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про фонд захисних споруд цивільного захисту  

Богородчанської селищної територіальної громади 

 

1. Фонд захисних споруд цивільного захисту Богородчанської 

селищної територіальної громади – це сукупність усіх захисних споруд та 

інших споруд, що можуть бути використані для укриття та захисту 

населення, які перебувають у комунальній власності Богородчанської 

селищної ради. Фонд створено з метою укриття та захисту населення 

Богородчанської селищної територіальної громади від небезпечних 

наслідків надзвичайних ситуацій, дії засобів ураження в особливий період, 

терористичних актів і т. д.  

2. Селищна рада, за поданням виконавчого комітету, приймає 

рішення щодо: 

- планування та організації роботи з дообладнання або спорудження 

в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для 

укриття населення;  

- подальшого використання захисних споруд державної та 

комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта 

господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних 

споруд. 

3. Виконавчий комітет селищної ради здійснює:  

- організацію виконання вимог законодавства щодо використання, 

утримання та реконструкції Фонду захисних споруд цивільного захисту 

Богородчанської селищної територіальної громади;  

- визначення потреби Фонду захисних споруд цивільного захисту 

Богородчанської селищної територіальної громади;  

- організацію обліку Фонду захисних споруд цивільного захисту 

Богородчанської селищної територіальної громади;  

- контроль за утриманням та станом готовності до використання за 

призначенням захисних споруд цивільного захисту Богородчанської 

селищної територіальної громади. 

4. Утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до 

використання за призначенням здійснюється їх балансоутримувачами за 

рахунок власних коштів.  

5. У разі використання однієї захисної споруди цивільного захисту 

кількома суб’єктами господарювання вони беруть участь в її утриманні 

відповідно до договорів, укладених з балансоутримувачем захисної 

споруди цивільного захисту.  

6. Захисні споруди цивільного захисту (найпростіші укриття) можуть 

використовуватися у мирний час для господарських, культурних і 

побутових потреб. 



7. Захисні споруди цивільного захисту (найпростіші укриття) у 

мирний час можуть передаватися в оренду для задоволення господарських, 

культурних та побутових потреб із збереженням цільового призначення 

таких споруд.  

8. Визначення потреби та ведення обліку Фонду захисних споруд 

цивільного захисту Богородчанської селищної територіальної громади 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                  Ігор СЕМКІВ 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 11.08.2022 р. № 598-32/2022     

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) 

Богородчанської селищної територіальної громади 

                                                                

№ 

з/п 

№ ПРУ та будівля, в 

приміщенні якої знаходиться 

захисна споруда 

Адреса місця розташування 

1 
ПРУ № 32045, підвал 

житлового будинку 
смт. Богородчани, вул. Тиха, 4 

2 
ПРУ № 32022, підвал 

житлового будинку 
смт. Богородчани, вул. Тиха, 6 

3 
ПРУ № 32046, підвал 

житлового будинку 
смт. Богородчани, вул. Тиха, 9 

4 
ПРУ № 32047, підвал 

житлового будинку 
смт. Богородчани, вул. Тиха, 11 

5 
ПРУ № 32050, підвал 

житлового будинку 
смт. Богородчани, вул. Тиха, 12 

6 
ПРУ № 32021, підвал 

житлового будинку 

смт. Богородчани, вул. Шевченка, 

20 

7 

ПРУ № 32032, підвал 

Горохолинського ліцею           

ім. Р. Кияка  

с. Горохолина, вул. Українська, 321 

а 

8 
ПРУ № 32035, підвал 

Старунського ліцею 
с. Старуня, вул. Миру, 36 

9 
ПРУ № 32049, підвал 

Грабовецької гімназії 
с. Грабовець, вул. Бойчука, 91 

10 
ПРУ № 32033, підвал 

Глибівської гімназії 
с. Глибівка, вул. Шевченка, 11 а 

 

 

 

                

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                  Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

від 11.08.2022 р. № 598-32/2022     

                                                                

 

 

ПЕРЕЛІК 

захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів)  

Богородчанської селищної територіальної громади 

                                                                

№ 

з/п 

Будівля, в приміщенні якої 

знаходиться захисна 

споруда 

Адреса місця розташування 

1 
Богородчанська дитяча музична 

школа (І-ий поверх) 

смт. Богородчани,  

вул. Шевченка, 61/2 

2 Будинок культури с. Жураки (підвал) 
с. Жураки, вул. Січових 

Стрільців, 45 

3 Будинок культури с. Підгір’я (підвал) 
с. Підгір’я, вул. Сагайдачного, 

4 а  

4 

Адміністративне приміщення відділу 

освіти, молоді та спорту селищної 

ради (І-ий поверх) 

смт. Богородчани,  

вул. Шевченка, 53 

5 
Заберезька гімназія ім. Л. Семковича 

(І-ий поверх) 

с. Забережжя, вул. Шевченка, 

1 

6 Іваниківський ліцей (І-ий поверх) 
с. Іваниківка, вул. І. Франка, 

52 

7 
Глибоківський ЗДО «Калинка» 

(підвал) 
с. Глибоке, вул. Мододіжна, 1 

8 Ластівецька гімназія (підвал) 
с. Ластівці, вул. Л. Українки, 

62 

9 Підгірська гімназія (І-ий поверх) с. Підгір’я, вул. Шевченка, 66 

10 Похівська гімназія (підвал) 
с. Похівка, вул. Шевченка, 66 

А 

11 Саджавський ліцей (підвал) с. Саджава, вул. Шкільна, 27 

12 Житловий будинок (підвал) 
смт. Богородчани,  

вул. Шевченка, 28 

13 Житловий будинок (підвал)  
смт. Богородчани, вул. Тиха, 

14 

14 Житловий будинок (підвал) 
с. Жураки, вул. Відродження, 

1 

                                                                                                                         

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                  Ігор СЕМКІВ 
 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року       смт Богородчани                      № 599-32 /2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси житловому  

будинку, гр. Гавришка Дмитра Васильовича:  

с. Горохолина, вул. Українська, 489 А 

                  

Розглянувши заяву гр. Гавришка Дмитра Васильовича про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку в селі Горохолина, 

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. 26 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 індивідуальному житловому 

будинку гр. Гавришка Дмитра Васильовича: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н, с. Горохолина, вул. Українська, 489 А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  

пункті 1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року       смт Богородчани                      № 600- 32/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси  

індивідуальному житловому  

будинку гр. Гаргата Ігоря Васильовича: 

с. Іваниківка, вул. Н. Яремчука, 7-А 

                  

Розглянувши заяву гр. Гаргата Ігоря Васильовича про присвоєння 

поштової адреси індивідуальному 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, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від  

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

нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 26 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 індивідуальному житловому 

будинку гр. Гаргата Ігоря Васильовича: Івано-Франківська обл.,  

Івано-Франківський р-н, с. Іваниківка, вул. Н. Яремчука, 7-А. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  

пункті 1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Роман МОТУЗ 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року       смт Богородчани                      № 601- 32/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси житловому  

будинку гр. Дякун Галини Ярославівни: 

с. Хмелівка, вул. Грушевського, 32 

                  

Розглянувши заяву гр. Дякун Галини Ярославівни про присвоєння 

поштової адреси житловому будинку в селі Хмелівка, 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. 26 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. Дякун 

Галини Ярославівни: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, 

с. Хмелівка, вул. Грушевського, 32. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  

пункті 1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року       смт Богородчани                       № 602-32/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси  

індивідуальному житловому  

будинку гр. Магури Романа Михайловича:  

с. Ластівці, вул. Чорновола, 56 Б 

                  

Розглянувши заяву гр. Магури Романа Михайловича про 

присвоєння поштової адреси індивідуальному житловому будинку в селі 

Ластівці, 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. 26 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 індивідуальному житловому 

будинку гр. Магури Романа Михайловича: Івано-Франківська обл., 

Івано-Франківський р-н, с. Ластівці, вул. Чорновола, 56 Б. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  

пункті 1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                         Роман МОТУЗ 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року       смт Богородчани                       № 603-32/2022 

 

                        

Про присвоєння поштової адреси  

індивідуальному житловому  

будинку гр. Чуйко Марії Ярославівни:  

с. Забережжя, вул. Івана Франка, 54 

                  

Розглянувши заяву гр. Чуйко Марії Ярославівни про присвоєння 

поштової адреси індивідуальному житловому будинку в селі Забережжя, 

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. 26 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. Чуйко Марії 

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

с. Забережжя, вул. Івана Франка, 54. 

 

2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у  

пункті 1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                  Роман МОТУЗ 

 

 

 

 



 

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року       смт Богородчани                     № 604-32 /2022 

 

                        

Про присвоєння поштових адрес нежитловим приміщенням: селище 

Богородчани, вул. Шевченка, 97, корпус 1, приміщення № 58/1, 58/2, 

58/3 

 

                  

Розглянувши заяву гр. Попович Христини Іванівни та Кіндрат Лесі 

Іванівни про присвоєння поштових адрес нежитловим приміщенням 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. 26 Закону 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 

виконком селищної ради вирішив: 
 

 

1. Присвоїти поштові адреси нежитловим приміщенням:  Івано-

Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище Богородчани, вул. 

Шевченка, 97, корпус 1, приміщення № 58/1, 58/2, 58/3. 

 

2. Рекомендувати власникам нерухомого майна, зазначеного у  

пункті 1 цього рішення, провести державну  реєстрацію  права  власності  

на  нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 

 

Секретар селищної ради                                                        Роман МОТУЗ 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року        смт Богородчани                     № 605-32/2022 

 

 

Про надання релігійній громаді УГКЦ Блаженних мучеників Григорія 

Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

новозбудованого приміщення храму по вул. Шевченка, 10 Б в селищі 

Богородчани до селищних мереж водопостачання та водовідведення 

         Розглянувши заяву релігійної громади УГКЦ Блаженних мучеників 

Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка про надання 

дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

новозбудованого приміщення храму по вул. Шевченка, 10 Б в селищі 

Богородчани до селищних мереж 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 релігійній громаді УГКЦ Блаженних мучеників Григорія 

Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка дозвіл на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

новозбудованого приміщення храму по вул. Шевченка, 10 Б в 

селищі Богородчани до селищних мереж водопостачання та 

водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися 

до селищної ради для отримання дозволу на проведення земляних 

робіт при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                  Роман МОТУЗ 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

  

від 11 серпня 2022 року        смт Богородчани                      № 606-32/2022 

 

 

Про надання гр. Паньківу Юрію Васильовичу дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання 

житлового будинку по вул. Яцківа, 11 в селищі Богородчани до 

селищної мережі водовідведення 

 

Розглянувши заяву гр. Паньківа Ю. В. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Яцківа, 11 в селищі Богородчани до селищної 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. Паньківу Юрію Васильовичу дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку по вул. Яцківа, 11 в селищі Богородчани до селищної 

мережі водовідведення. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися 

до селищної ради для отримання дозволу на проведення земляних 

робіт при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                  Роман МОТУЗ 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року        смт Богородчани                      № 607-32/2022 

 

 

Про надання гр. Стефурак Лілії Ярославівні дозволу на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання житлового будинку 

без номера по вул. Петраша в селищі Богородчани до селищних мереж 

водовідведення та водопостачання 

Розглянувши заяву гр. Стефурак Л. Я. про надання дозволу на 

виготовлення проектно-технічної документації на приєднання житлового 

будинку без номера по вул. Петраша в селищі Богородчани до селищних 

мереж водовідведення та водопостачання, враховуючи погодження КП 

Богородчанське ВУВКГ, відповідно до Правил приєднання до 

комунальних водопровідних та каналізаційних мереж селища 

Богородчани, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

 

1. Надати гр. Стефурак Лілії Ярославівні дозвіл на виготовлення 

проектно-технічної документації на приєднання   житлового 

будинку без номера по вул. Петраша в селищі Богородчани до 

селищних мереж водовідведення та водопостачання. 

 

2. Після виготовлення проектно-технічної документації звернутися 

до селищної ради для отримання дозволу на проведення земляних 

робіт при підключенні до селищної мережі водопостачання/ 

водовідведення. 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                  Роман МОТУЗ 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року           смт Богородчани                   № 608-32/2022 

 

 

Про надання громадянам 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 заяви громадян, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

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

населеного пункту, громадянам згідно з додатком. 

 

2.   Видати громадянам посвідчення відповідного взірця. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Ігоря Семківа. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                Роман МОТУЗ 

 

 

 

 

 



                                                                        Додаток 

                                                                        до рішення виконавчого комітету  

                                                                        від 11.08.2022 р. № 608-32/2022 

 

 

 

Список  

громадян, яким надано статус особи, що проживає в гірському 

населеному пункті 
 

№ 

з/п 

ПІБ Дата 

народження 

Місце                              

проживання 

1. Боднарчук Мирослав 

Васильович 

10.10.1962 р. с. Жураки,                                   

вул. Д. Галицького, 3 

2. Боднарчук Мирослава 

Михайлівна 

07.09.1965 р. с. Жураки,                                   

вул. Д. Галицького, 3 

3. Дрогомирецький 

Василь Петрович  

08.01.1960 р.  с. Жураки, вул.                  

Січових Стрільців, 6 Б 

4. Дрогомирецький 

Микола Іванович  

09.05.1996 р.  с. Жураки, вул.                  

Січових Стрільців, 7 А  

5. Максимів Анатолій 

Іванович  

06.04.1991 р.  с. Жураки, вул.                  

Б. Хмельницького, 26 А  

6. Дрогомирецька 

Руслана Миколаївна  

19.12.1968 р.  с. Жураки, вул.                  

Б. Хмельницького, 26 А   

7. Максимів Олеся 

Іванівна  

19.08.1991 р.  с. Жураки, вул.                  

Б. Хмельницького, 26 А     

8. Вінтоняк Марія 

Іванівна  

27.08.1990 р.  с. Жураки,                                   

вул. Шевченка, 25  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Ігор СЕМКІВ 

 

 

 

 



 
БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

  

від 11 серпня 2022 року       смт Богородчани                       № 609-32/2022 

 

                                                                                          

Про проведення аудиту 

фінансово-господарської 

діяльності КНП 

«Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської 

селищної ради 

 

     

Відповідно до пункту 8 статті 78 Господарського кодексу України, 

керуючись ст.ст. 17, 32, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», на підставі листа Івано-Франківської обласної прокуратури 

щодо  порушення КНП «Богородчанська центральна лікарня» вимог 

Закону України «Про публічні закупівлі» при закупівлі природного газу, 

 

виконком селищної ради вирішив: 

 

1. Провести незалежний аудит фінансово-господарської діяльності 

комунального некомерційного підприємства «Богородчанська центральна 

лікарня» Богородчанської селищної ради за період з 01.01.2021 року по 

31.07.2022 року. 

2. Укласти договір про надання аудиторських послуг.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови Олександра Бойчука.                                                          

 

 

 

Секретар селищної ради                                               Роман МОТУЗ 
 

 


