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Протокол 

Двадцять четвертої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

17 серпня 2017 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 26 депутатів міської ради 

Відсутні: Т.Базюк, В.Василевський, І. Ільчишин, М. Михайлюк, О. Яцяк 

 

Двадцять четверту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

За відкриття 24-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

 

Двадцять четверта сесія міської ради вважається відкритою. 

 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш». 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано.  

 

За прийняття порядку денного за основу: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28                            

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

 Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував зняти з порядку денного земельне питання №78: 

 «Про землекористування по вулиці Валова» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 25 

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар  
Запропонував внести до порядку денного 4 земельні питання: 

1. «Про землекористування  на вулиці Івана Франка,83» 

2. «Про землекористування на площі Привокзальна,б/н» 

3. «Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування» 

4. «Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та 

підготовку лотів для продажу на земельних торгах» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного 4 загальні питання: 

1. «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2015 року №5-

1/2015» 
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2. «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016р. №986-

14/2016 Про затвердження Програми розвитку освіти Коломиї на 2017-2021» 

3. «Про затвердження Програми «Надання послуги з перевезення людей 

«соціальне таксі» на 2017-2021 роки» 

4. «Про затвердження Схеми санітарного очищення міста Коломиї» 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 28 

       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27                   

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

№ 

з.п. 

Назва питання  

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2015 року №5-1/2015 (не прийнято) 

2. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік; 

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

органів 

4. Про затвердження передавальних актів з припинення юридичних осіб – ДЮСШ №1 та 

ДЮСШ №2 

5. Про затвердження Положення про відділ культури Коломийської міської ради в новій 

редакції 

6. Про затвердження міської програми «Забезпечення амбулаторного лікування окремих 

категорій населення міста Коломиї на 2018-2022 роки» 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 №1399-20/2017 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми 

енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки» 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2017 №1598-22/2017 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 №1400-20/2017 Про внесення змін 

до рішення міської ради від 23.02.2017 №1264-18/2017 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 13.10.2016 №867-13/2016 «Про внесення змін до рішень міської ради 

від 03.09.2015 №2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016» «Програми підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Коломиї на 2015-2017 роки» 

9. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської   міської ради на баланс 

Івано-Франківської КЕЧ району 

10. Про затвердження списку учасників конкурсу на право оренди нежитлового 

приміщення по вул. С.Петлюри,66 

11. Про затвердження  Статуту КП «Коломийська міська ритуальна служба» у новій 

редакції 

12. Про затвердження статуту комунального підприємства     «Житлоінфоцентр» у новій 

редакції     

13. Про продовження договору оренди від 01.02.2017 р. № 112  на нежитлове приміщення  

по  вул.  Театральна, 21 
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14. Про списання з балансу багатоквартирних  будинків 

15. Дод 1 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016р. №986-14/2016 «Про 

затвердження Програми розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 роки» 

16. Дод 2 Про затвердження Програми   

«Надання послуги з перевезення людей 

«соціальне таксі» на 2017- 2021 роки» 

17. Дод 3 Про затвердження Схеми санітарного очищення міста Коломиї 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці 

Осипа Маковея 

19. Про землекористування по вулиці Моцарта, 89-в 

20. Про надання комунальному підприємству “Житлоінфоцентр” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на місцевості) 

22. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

“Гостинний дворик” 

23. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку “Каштан-

15” 

24. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

25. Про зміну землекористування на площі Ринок 

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Українська, 48а/1 

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

28. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для житлової забудови 

29. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Новоміська, 36 

30. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Військова, 11 (не прийнято) 

31. Про землекористування по вулиці Королівська, 49 

32. Про поділ земельної ділянки по вулиці Івана Франка, 5-в/1 

33. Про надання земельної ділянки у спільно сумісну власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Антона 

Онищука, 4 

34. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вулиці Василя Стефаника, б/н 

35. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 25.05.2017 р. № 1568-

21/2017 

36. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 13.07.2016 р. № 656-

10/2016 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Дмитра Вітовського, 41 

38. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

39. Про надання в оренду земельних ділянок 

40. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд 

41. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

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

ділянок по вулиці Федора Достоєвського, 40 

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, біля заїзду в ГБК “Автомобіліст” 

44. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

45. Про землекористування по вулиці Григора Коссака, 42 

46. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Родини Гоянюків, 19 

47. Про затвердження ціни продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення 

48. Про землекористування по вулиці Карпатська, біля будинку №10 

49. Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці Лозова 

50. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

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

житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  

52. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Вячеслава 

Чорновола, 23 

53. Про зміну землекористування по вулиці Євгена Коновальця, 5 

54. Про зміну землекористування на вулиці Осипа Маковея, 7 

55. Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Чорновола 7» 

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Героїв АТО, 6 

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Степова, 80 (не прийнято) 

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Івана Сірка (не прийнято) 

59. Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Володимира Винниченка (не прийнято) 

61. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (не прийнято) 

62. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (не прийнято) 

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Олександра Пушкіна (не прийнято) 

64. Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та підготовку лотів 

для продажу на земельних торгах 

65. Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці Симона Петлюри 

66. Про надання земельної ділянки у власність   

67. Про передачу земельної ділянки у власність для обслуговування індивідуального 

гаражу 

68. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

69. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд   
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70. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд   

71. Про зміну землекористування на бульварі Лесі Українки, 32-а 

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки по вулиці Симона Петлюри, 65-А 

73. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Олександра Русина, 2-а 

74. Про розірвання договору оренди землі на бульварі Лесі Українки, 32-а 

75. Про землекористування по вулиці Миколи Леонтовича, 2 (на доопрацювання) 

76. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

77. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

78. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

79. Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 60   

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража 

81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Млинська, 54 (на доопрацювання) 

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Чернівецька, 15 (на доопрацювання) 

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Адама Міцкевича, 21       

84. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 148  (не прийнято) 

85. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Петра Ніщинського 

86. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Володимира Самійленка, 5 

87. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва 

88. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Староміська, 88-Е (не прийнято) 

89. Про зміну землекористування по вулиці Юрія Шкрумеляка, 15-б 

90. Про поділ земельної ділянки по вулиці Олександра Пушкіна, 6 

91. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

92. Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 84 

93. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Військова, 11 

94. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

95. Про землекористування по вулиці Валова (знято) 

96. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

97. Дод 1 Про землекористування на вулиці Івана Франка,83 

98. Дод 2 Про землекористування на площі Привокзальна,б/н 

99. Дод 3 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

100. Дод 4 Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та підготовку 

лотів для продажу на земельних торгах (не прийнято) 

101. Про прийняття рішень по депутатських запитах 
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102. Різне 

103. Про закриття 24 сесії міської ради 
 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  

 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 

ВИСТУПИЛИ: 

 - С. Федчук щодо відновлення якісного електропостачання по вул. Валова 

та прилеглих вулиць; 

 - В.Козоріз щодо відновлення вуличного освітлення по вул. О.Довбуша; 

 - В.Козоріз щодо відновлення якісного функціонування  каналізаційної 

мережі по вул. Ф.Достоєвського  та прилеглих вулицях; 

 - Г.Луцак щодо укріплення відмостки будинку по вул. 

Б.Хмельницького,1А; 

 - І.Костюк щодо встановлення дитячого майданчика по вул. 

А.Чайковського,50; 

  -І.Костюк щодо заміни каналізаційних мереж по вул. А.Чайковського, 

38,40,46,48,50,52,54 та надання інформації щодо переліку запланованих 

ремонтних робіт на 2017 рік по вул. А.Чайковського; 

     - В.Мельничук щодо отримання дозволів на оренду паркомісць по вул. 

В'ячеслава Чорновола для службового таксі «Універсал» та «Форсаж» по двох 

сторонах проїжджої частини дороги; 

 - А.Турянський щодо відновлення освітлення по вулиці О.Довбуша,190 і 

до міського кладовища; 

 - А.Турянський щодо вирівняння дорожнього покриття щебенем по вулиці 

Нечая та Олега Ольжича; 

- Т.Боднарук щодо проведення робіт по капітальному ремонту 

водопровідної мережі по вулицях Стефаника та Николишина.  

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Згідно Наказу Міністерства оборони України нагородити нагрудним 

знаком «За зразкову службу»  

Неневського Ігора Романовича 

Авдєїва Ігора Бориславовича 

Сенюка Андрія Дмитровича 

Івоняка Володимира Васильовича 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 

10.11.2015 року №5-1/2015» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар 

http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/MOU_129%D0%9A%D0%9F_07.07.17.pdf
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2017 р.» 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1799-24/2017 зі змінами додається 

 

3. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у структуру та чисельність апарату 

міської ради та її виконавчих органів» 
ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1800-24/2017 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавальних актів з припинення 

юридичних осіб – ДЮСШ №1 та ДЮСШ №2» 

ДОПОВІДАЧ: В.Колесник,начальник відділу молоді та спорту міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1801-24/2017 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ культури 

Коломийської міської ради в новій редакції » 

ДОПОВІДАЧ: У. Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1802-24/2017 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження міської програми «Забезпечення 

амбулаторного лікування окремих категорій населення міста Коломиї на 

2018-2022 роки»» 

ДОПОВІДАЧ: В.Мельничук,головний лікар КЗ КМЦ ПМСД 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1803-24/2017 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.04.2017 №1399-20/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від  

13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та 

енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки» 

ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, головний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1804-24/2017 зі змінами додається 
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8. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.06.2017 №1598-22/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.04.2017 №1400-20/2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.02.2017 №1264-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

13.10.2016 №867-13/2016 «Про внесення змін до рішень міської ради від 

03.09.2015 №2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016» «Програми 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

м.Коломиї на 2015-2017 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Образцова, головний спеціаліст відділу інвестиційної 

політики, зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1805-24/2017 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: «Про передачу матеріальних цінностей з балансу 

Коломийської   міської ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району» 

ДОПОВІДАЧ: О.Кротюк, начальник відділу з питань цивільного захисту 

міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1806-24/2017 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: «Про затвердження списку учасників конкурсу на 

право оренди нежитлового приміщення по вул. С.Петлюри,66» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник ВУКМ 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1807-24/2017 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження  Статуту КП «Коломийська міська 

ритуальна служба» у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ: Р.Джаман, директор КП «Коломийська міська ритуальна 

служба» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1808-24/2017 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: «Про затвердження статуту комунального 

підприємства     «Житлоінфоцентр» у новій редакції» 

ДОПОВІДАЧ:В.Михайлищук,директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1809-24/2017 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: «Про продовження договору оренди від 01.02.2017 р. № 

112  на нежитлове приміщення  по  вул.  Театральна, 21» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1810-24/2017 додається 

 

14. СЛУХАЛИ: «Про списання з балансу багатоквартирних  будинків» 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1811-24/2017 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.11.2016р. №986-14/2016 «Про затвердження Програми розвитку освіти 

міста Коломиї на 2017-2021 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Л.Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1812-20/2017 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми «Надання послуги з 

перевезення людей «соціальне таксі» на 2017- 2021 роки»» 

ДОПОВІДАЧ: І. Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 

соціальних послуг міста Коломиї  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1813-24/2017 зі змінами додається 

 

17. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Схеми санітарного очищення міста 

Коломиї» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Федорук, заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: О.Романюк, І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1814-24/2017 додається 

 

Розгляд земельних питань 

 

18. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Осипа Маковея» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1815-24/2017 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Моцарта, 89-в» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1816-24/2017 додається 
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20. СЛУХАЛИ: «Про надання комунальному підприємству 

“Житлоінфоцентр” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1817-24/2017 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж 

землекористування в натурі (на місцевості)» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1818-24/2017 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Гостинний дворик”» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1819-24/2017 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку “Каштан-15”» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1820-24/2017 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1821-24/2017 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на площі Ринок» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1822-24/2017 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Українська, 

48а/1» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1823-24/2017 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1824-24/2017 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для житлової забудови»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                

ВИРІШИЛИ: рішення №1825-24/2017 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Новоміська, 36»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1826-24/2017 додається 

 

30. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Військова, 11»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  7             

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

31. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Королівська, 49»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1827-24/2017 додається 

 

32. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки по вулиці Івана Франка, 

5-в/1»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29             

ВИРІШИЛИ: рішення №1828-24/2017 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у спільно сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вулиці Антона Онищука, 4»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1829-24/2017  додається 



 

12 
 

 

34. СЛУХАЛИ: «Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

по вулиці Василя Стефаника, б/н»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30               

ВИРІШИЛИ: рішення №1830-24/2017 зі змінами додається 

 

35. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради від 25.05.2017 р. № 1568-21/2017»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1831-24/2017 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради від 13.07.2016 р. № 656-10/2016»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28              

ВИРІШИЛИ: рішення №1832-24/2017 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Дмитра 

Вітовського, 41»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30              

ВИРІШИЛИ: рішення №1833-24/2017 додається 

 

38. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1834-24/2017 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельних ділянок»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Запропонував надати слово п. Телячому 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27    

ВИРІШИЛИ: надати слово 

Виступив п. Телячий 

За проект рішення  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26    

ВИРІШИЛИ: рішення №1835-24/2017 додається 
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40. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25              

ВИРІШИЛИ: рішення №1836-24/2017 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  4              

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

42. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вулиці Федора 

Достоєвського, 40»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: А.Турянський             

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28   

ВИРІШИЛИ: рішення №1837-24/2017 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, біля заїзду в ГБК “Автомобіліст”»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1838-24/2017 зі змінами додається 

 

44. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1839-24/2017 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Григора Коссака, 

42»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1840-24/2017 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд по вулиці Родини Гоянюків, 19»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1841-24/2017 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: «Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23               

ВИРІШИЛИ: рішення №1842-24/2017 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Карпатська, біля 

будинку №10»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1843-24/2017 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці 

Лозова»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24             

ВИРІШИЛИ: рішення №1844-24/2017 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель 

і споруд »  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27              

ВИРІШИЛИ: рішення №1845-24/2017 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка)»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1846-24/2017 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку Вячеслава Чорновола, 23»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26              

ВИРІШИЛИ: рішення №1847-24/2017 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування по вулиці Євгена 

Коновальця, 5»  
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1848-24/2017 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Осипа 

Маковея, 7»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27              

ВИРІШИЛИ: рішення №1849-24/2017 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Чорновола 7»»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1850-24/2017 додається 
 

56. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Героїв АТО, 6»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1851-24/2017 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Степова, 80»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  3             

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

58. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Івана Сірка»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

59. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29               

ВИРІШИЛИ: рішення №1852-24/2017 зі змінами додається 

 

60. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира 

Винниченка»  
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ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

61. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  2               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

62. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

63. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Олександра 

Пушкіна»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 17              

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

64. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки 

земельних ділянок та підготовку лотів для продажу на земельних торгах»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1853-24/2017 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці 

Симона Петлюри»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23               

ВИРІШИЛИ: рішення №1854-24/2017 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність »  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24               

ВИРІШИЛИ: рішення №1855-24/2017 зі змінами додається 

 

67. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 

обслуговування індивідуального гаражу»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  23             

ВИРІШИЛИ: рішення №1856-24/2017 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1857-24/2017 додається 

 

69. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1858-24/2017 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і 

споруд»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: В. Андрейченко, І. Слюзар 

Головуючий: міський голова І. Слюзар запропонував п.6 відправити на 

доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25             

ВИРІШИЛИ: п. 6 відправити на доопрацювання 

За проект рішення без п. 6 в цілому і зі змінами  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24             

ВИРІШИЛИ: рішення №1859-24/2017 зі змінами додається 

 

71. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на бульварі Лесі 

Українки, 32-а»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1860-24/2017 додається 

 

72. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки по 

вулиці Симона Петлюри, 65-А»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               
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Головуючий: міський голова І. Слюзар запропонував повернутися до 

розгляду питання №72.55 

 

СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки по 

вулиці Симона Петлюри, 65-А»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26              

ВИРІШИЛИ: рішення №1861-24/2017 додається 

 

73. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

на вулиці Олександра Русина, 2-а»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1862-24/2017 додається 

 

74. СЛУХАЛИ: «Про розірвання договору оренди землі на бульварі 

Лесі Українки, 32-а»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1863-24/2017 додається 

 

75.СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Миколи 

Леонтовича, 2»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22               

ВИРІШИЛИ: рішення знято на доопрацювання 

 

76. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1864-24/2017 додається 

 

77. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельних ділянок»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1865-24/2017  додається 

 

78. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  27               

ВИРІШИЛИ: рішення №1866-24/2017 додається 

 

79. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на проспекті Михайла 

Грушевського, 60»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22               

ВИРІШИЛИ: рішення №1867-24/2017 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  20               

ВИРІШИЛИ: рішення №1868-24/2017 додається 

 

81. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Млинська, 54»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, С.Федчук, І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення знято на доопрацювання 

 

82. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Чернівецька, 

15» 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27    

ВИСТУПИЛИ: І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24               

ВИРІШИЛИ: рішення знято на доопрацювання 

 

83. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Адама 

Міцкевича, 21 »  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1869-24/2017 додається 
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84. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 148»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  0              

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

85. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Петра 

Ніщинського»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23               

ВИРІШИЛИ: рішення №1870-24/2017 додається 

 

86. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Володимира 

Самійленка, 5»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25              

ВИРІШИЛИ: рішення №1871-24/2017 додається 

 

87. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1872-24/2017 додається 

 

88. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Староміська, 

88-Е»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  17               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

89. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування по вулиці Юрія 

Шкрумеляка, 15-б»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1873-24/2017 додається 
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90. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки по вулиці Олександра 

Пушкіна, 6»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  19               

ВИРІШИЛИ: рішення №1874-24/2017 додається 

Головуючий: міський голова І. Слюзар запропонував обрати 

головуючим на засіданні сесії міської ради секретаря міської ради                     

Л. Жупанського 

Головуючий: секретар міської ради Л. Жупанський 

Переходимо до розгляду земельного питання №74 

 

91. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1875-24/2017 додається 

92. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 

84»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Л.Бордун, І.Слюзар 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  21               

ВИРІШИЛИ: рішення №1876-24/2017 зі змінами додається 

93. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Військова, 11»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1877-24/2017 додається 

94. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: В. Андрейченко 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26               

ВИРІШИЛИ: рішення №1878-24/2017 додається 

95. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1879-24/2017 додається 
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96. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Франка, 83»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25              

ВИРІШИЛИ: рішення №1880-24/2017 додається 

 

97. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Привокзальна,б/н»  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24               

ВИРІШИЛИ: рішення №1881-24/2017 додається 

 

98. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25               

ВИРІШИЛИ: рішення №1882-24/2017 додається 

 

99. СЛУХАЛИ: «Про затвердження експертної грошової оцінки 

земельних ділянок та підготовку лотів для продажу на земельних торгах»  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Запропонував надати слово п. Шефір 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25    

ВИРІШИЛИ: надати слово п. Шефір 

ВИСТУПИЛИ: С.Федчук, Л.Белявська 

За проект рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  15               

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 

100. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 

На двадцять четвертій сесії депутатами внесено 10 запитів. 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. 

За прийняття  рішень по депутатських запитах 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25               

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №1883-24/2017 по №1892-24/2017 

додаються 
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Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 24 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: 24 сесію міської ради вважати закритою 

 

 

 

Міський голова                    І. Слюзар 

 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії                         Б. Голинська                 

організаційного відділу     


