
 

УКРАЇНА  
 

Рожнятівська селищна рада  Івано-Франківської  області 
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18.05.2021р. №62                                                                          смт. Рожнятів 
 
Про створення постійно діючої 
комісії зі встановлення факту  
отруєння бджіл на території  
Рожнятівської територіальної громади 
 
 
      Згідно статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України 19 лютого 2021 року N 338 “Про деякі питання у сфері бджільництва” 
та з метою попередження та виключення випадків отруєння бджіл засобами 
захисту рослин (пестицидами та агрохімікатами) під час обробітку аграріями 
сільськогосподарських угідь, виконком селищної ради вирішив: 
 

 1.Затвердити склад комісії зі встановлення факту отруєння бджіл  на 
території Рожнятівської територіальної громади (далі Комісія)  
(додається). 
    2. Комісії забезпечувати установлення достовірності загибелі бджіл, 
установлення обставин, за яких сталася загибель бджіл, надання 
рекомендацій щодо визначення шкоди, заподіяної власникам пасік 
унаслідок отруєння бджіл, відібрання і спрямування в лабораторію проб 
матеріалу (патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а 
також зелена маса рослин, ґрунт), установлення джерела та причин 
загибелі бджіл, надання висновків та пропозицій. 

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Мацевко. 

 

 

 

Селищний голова                    Василь РИБЧАК 

 
 
 
 

 



                                                                            Додаток  
до рішення виконкому  

                                                                                      селищної ради  
                                                                                           18.05. 2021 р. №62 

 
СКЛАД 

 постійно діючої комісії  
зі встановлення факту отруєння бджіл  

на території Рожнятівської територіальної громади 
 
 

Мацевко Василь Степанович   -  заступник селищного голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради, 
голова комісії 

 
Герасимчук Наталія Михайлівна –  начальник відділу економічного 

розвитку та інвестицій, туризму та 
комунального майна, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
 
Воротніков Сергій Степанович -    голова ГО «Спілка пасічників  
       Рожнятівського краю» (за згодою) 
Гіряк Ігор Іванович     начальник Рожнятівського відділу  

Головного управління 
Держпродспоживслужби в Івано-
Франківській області (за згодою)  

Глинка Петро Петрович   -     спеціаліст першої категорії Дубівської  
сільської ради (за згодою) 

Паламар Руслан Ярославович –   депутат селищної ради, голова  
постійної комісії селищної ради з 
питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин, екології та 
охорони навколишнього середовища 

Мацьків Євген Володимирович -  начальник сектору превенції  
відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) 
Калуського районного відділу поліції 
УДСНС в Івано-Франківській області, 
майор поліції (за згодою) 


