
Протокол 
Шістдесят другої сесії  
(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 
сьомого демократичного скликання 

 

09.06.2020 року                                                                                           м. Коломия 
 
Присутні: 26 депутатів міської ради 
Відсутні: Володимир Василевський, Іван Гуменюк, Любомир Жупанський, Ігор 
Ільчишин, Володимир Мельничук, Мирослав Михайлюк, Ольга Петрів, 
В’ячеслав Приймак 
 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував повернутися до розгляду порядку денного. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду порядку денного. 
 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував внести у порядок денний 9 загальних питань і розглянути їх 
першими у порядку денному перед земельними питаннями: 

1. Про створення Комунального некомерційного підприємства 
«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-
Франківської області»; 

2. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 
“Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради 
Івано-Франківської області” в новій редакції; 

3. Про передачу на баланс Коломийської міської ради нежитлові будівлі по 
вул. І. Франка, 18 в м. Коломиї; 

4. Про передачу на баланс Коломийської міської ради нежитлові будівлі по 
вул. І. Франка, 31, 31а, 31б, 31в в м. Коломиї; 

5. Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради у 
новій редакції; 

6. Про затвердження Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи м. Коломиї у новій редакції; 

7. Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її 
виконавчих органів; 

8. Про звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за 
тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності; 

9. Про внесення змін та доповнень до переліку об’єктів комунальної 
власності Коломийської міської ради, які підлягають приватизації у 2020 році 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 



Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний 4 земельні питання: 
1. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради; 
2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок; 
3. Про поділ земельних ділянок; 
4. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального 

садівництва 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 
ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 
Головуючий: міський голова Ігор Слюзар 

Запропонував зняти з порядку денного земельні питання №42 Про поділ 
земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 94 та №71 Про 
визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 
10.01.2019 №3420-40/2019 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 
ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 
 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 
Порядок денний 

1.  Про створення Комунального некомерційного підприємства «Коломийська 
інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 

2.  Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 
“Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-
Франківської області” в новій редакції 

3.  Про передачу на баланс Коломийської міської ради нежитлові будівлі по вул. І. 
Франка, 18 в м. Коломиї 

4.  Про передачу на баланс Коломийської міської ради нежитлові будівлі по вул. І. 
Франка, 31, 31а, 31б, 31в в м. Коломиї 

5.  Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту міської ради у новій 
редакції 

6.  Про затвердження Статуту Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. 
Коломиї у новій редакції 

7.  Про внесення змін у структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 
органів 

8.  Про звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове 
користування місцями, що перебувають у комунальній власності 

9.  Про внесення змін та доповнень до переліку об’єктів комунальної власності 
Коломийської міської ради, які підлягають приватизації у 2020 році 

10.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

11.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 

12.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд 

13.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

14.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

15.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

16.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

17.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

18.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

19.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 1 

20.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Ольги Кобилянської 

21.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 1б 

22.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 43 

23.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

24.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

25.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки (не прийнято) 

26.  Про землекористування на вулиці Валова, 6 

27.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 

28.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (не прийнято) 

29.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (не прийнято) 

31.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в селі Воскресинці 

32.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (не прийнято) 

33.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (не прийнято) 

34.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в селі Саджавка 

35.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Олени Пчілки, б/н (не прийнято) 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

37.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва (не прийнято) 

38.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 



39.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

40.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Теодора Примака 

41.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича (не прийнято) 

42.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 

43.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (не прийнято) 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Миколи Леонтовича, біля будинку, 26-а (не прийнято) 

45.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 

46.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича (не прийнято) 

47.  Про землекористування на вулиці Юрія Шкрібляка 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в селі Товмачик (не прийнято) 

49.  Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства 

50.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 
приводу суміжного землекористування 

51.  Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування 

52.  Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького (знято на 
доопрацювання) 

53.  Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 

54.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

55.  Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

56.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки (знято на доопрацювання) 

57.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

58.  Про визнання таким, що втратив чинність п. 7 рішення міської ради від 24.10.2019 
р. №4130-54/2019 (не прийнято) 

59.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (не прийнято) 

60.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 

61.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва (не прийнято) 

62.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (не прийнято) 

64.  Про зміну землекористувань (не прийнято) 

65.  Про землекористування по бульварі Лесі Українки (не прийнято) 

66.  Про проведення інвентаризації земель 

67.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 29а (не прийнято) 

68.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

69.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва (знято на доопрацювання) 

70.  Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 2-а (не прийнято) 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

72.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки (не прийнято) 

73.  Про поновлення договору оренди землі (не прийнято) 

74.  Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 19-б 

75.  Про зміну землекористування в селі Іванівці 

76.  Про землекористування на вулиці Вячеслава Чорновола, 55 

77.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

78.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

79.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на площі 
Відродження (не прийнято) 

80.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (не прийнято) 

81.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража (не 
прийнято) 

82.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича (не прийнято) 

84.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 21.11.2019 р. № 4188-
55/2019 

85.  Про землекористування в с. Іванівці 

86.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Саджавка 

87.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі Саджавка 

88.  Про землекористування в с. Іванівці 

89.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель на вулиці Тараса Шевченка 

90.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

91.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

92.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Івана Богуна (не прийнято) 

93.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

94.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Шкільна, в селі Товмачик 

95.  Д.1. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

96.  Д.2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

97.  Д.3. Про поділ земельної ділянки на вулиці Аеропортна 

98.  Про прийняття рішень по депутатських запитах 



Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про створення Комунального некомерційного підприємства 
«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-
Франківської області» 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4662-62/2020 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту комунального некомерційного 
підприємства “Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської 
міської ради Івано-Франківської області” в новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4663-62/2020 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийської міської ради 
нежитлові будівлі по вул. І. Франка, 18 в м. Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4664-62/2020 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс Коломийської міської ради 
нежитлові будівлі по вул. І. Франка, 31, 31а, 31б, 31в в м. Коломиї 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4665-62/2020 додається 

 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту 

міської ради у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4666-62/2020 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи м. Коломиї у новій редакції 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4667-62/2020 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 
міської ради та її виконавчих органів 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4668-62/2020 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: Про звільнення розповсюджувачів зовнішньої реклами від 
плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній 
власності 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до переліку об’єктів 
комунальної власності Коломийської міської ради, які підлягають приватизації 
у 2020 році 
ДОПОВІДАЧ: міський голова Ігор Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4669-62/2020 додається 

 
 

Розгляд земельних питань (продовження розгляду питань з №31) 
 
10. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Ігор Слюзар  
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення без п.1, за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4670-62/2020 зі змінами додається 

 
11. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення без п.1, п.6, п.7, за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4671-62/2020 зі змінами додається 

 
12. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4672-62/2020 додається 

 
13. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення без п.1, за - 27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4673-62/2020 зі змінами додається 

 
14. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання, за - 27 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 

 
15. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4674-62/2020 додається 

 
16. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4675-62/2020 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаража 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4676-62/2020 додається 
 



18. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4677-62/2020 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана 
Хмельницького, 1 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4678-62/2020 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Ольги Кобилянської 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4679-62/2020 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 
1б 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4680-62/2020 додається 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олега Ольжича, 43 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4681-62/2020 додається 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4682-62/2020 додається 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4683-62/2020 додається 
 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

26. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Валова, 6 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4684-62/2020 додається 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4685-62/2020 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Воскресинці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4686-62/2020 додається 
 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4687-62/2020 додається 
 
 
 



35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Олени Пчілки, б/н 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4688-62/2020 додається 
 

39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення без п.1 та п.3, за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4689-62/2020 зі змінами додається 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Теодора Примака 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4690-62/2020 додається 
 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 9 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи 
Леонтовича, біля будинку, 26-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
 



46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Федьковича 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

47. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Юрія Шкрібляка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4691-62/2020 додається 
 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в селі Товмачик 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

49. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4692-62/2020 додається 
 

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4693-62/2020 додається 
 

51. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії по розгляду 
земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4694-62/2020 додається 
 



52. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Богдана 
Хмельницького 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання, за - 24 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
 

53. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4695-62/2020 додається 
 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4696-62/2020 додається 
 

55. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 
суборенду 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4697-62/2020 додається 
 

56. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання, за - 22 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак, Любомир Бордун, Леся Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



58. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратив чинність п. 7 рішення 
міської ради від 24.10.2019 р. №4130-54/2019 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4698-62/2020 додається 
 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок  
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



64. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

65. СЛУХАЛИ: Про землекористування по бульварі Лесі Українки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

66. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації земель 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4699-62/2020 додається 
 

67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 
29а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 13 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4700-62/2020 додається 
 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за зняття на доопрацювання, за - 19 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання 
 



70.  СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на площі Привокзальній, 
2-а 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4701-62/2020 додається 
 

72. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

73. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди землі 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

74. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 19-б 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4702-62/2020 додається 
 

75. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування в селі Іванівці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4703-62/2020 додається 
 



76. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Вячеслава Чорновола, 
55 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4704-62/2020 додається 
 

77. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4705-62/2020 додається 
 

78. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4706-62/2020 додається 
 

79. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуальних гаражів на площі Відродження 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 6 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

81. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 
індивідуального гаража 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Володимир Андрейченко 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 



82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4707-62/2020 додається 
 

83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама Міцкевича 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

84. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 21.11.2019 р. № 4188-55/2019 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Мирослав Прусак 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4708-62/2020 додається 
 

85. СЛУХАЛИ: Про землекористування в с. Іванівці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4709-62/2020 додається 
 

86. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  в селі Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4710-62/2020 додається 
 

87. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки в 
селі Саджавка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4711-62/2020 додається 
 

88. СЛУХАЛИ: Про землекористування в с. Іванівці 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4712-62/2020 додається 
 

89. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель на вулиці Тараса Шевченка 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4713-62/2020 додається 
 

90. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за рішення без п.1 та п.2, за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4714-62/2020 зі змінами додається 
 

91. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4715-62/2020 додається 
 

92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Богуна 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Сергій Лосюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

93. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 
землекористування в натурі (на місцевості) 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4716-62/2020 додається 
 

94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Шкільна, в селі 
Товмачик 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4717-62/2020 додається 
 

95. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4718-62/2020 додається 
 

96. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, Євген Заграновський, Мирослав Прусак, Леся 
Белявська 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4719-62/2020 додається 
 

97. СЛУХАЛИ: Про поділ земельних ділянок 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4720-62/2020 додається 
 

98. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 
ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4721-62/2020 додається 
 

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На 62 сесії депутатами внесено 4 запити. Відповідно до пункту 12 статті 

2.6 Регламенту міської ради рішення міської ради з питань депутатських 



запитів за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися пакетним 
(одноразовим) голосуванням. 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4722-62/2020 - №4725-62/2020 додається 
 
Різне.  

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Ігор Костюк, запропонував 
повернутися до розгляду земельного питання №81 «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
індивідуального садівництва» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 16 
ВИРІШИЛИ: не повертатися до розгляду 
 

ВИСТУПИЛИ: депутат міської ради Руслан Слободян, запропонував 
повернутися до розгляду загального питання №8 «Про звільнення 
розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування 
місцями, що перебувають у комунальній власності» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 20 
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №4726-62/2020 додається 
 

Головуючий: Ігор Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 62 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: 62 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
 
Міський голова               Ігор Слюзар 

 
Протокол вела: 
Головний спеціаліст організаційного відділу                           Світлана Бежук 


