
Протокол 
Тридцять шостої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
(ІІ пленарне засідання) 

 

10.09.2018 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 28 депутатів міської ради 

Відсутні: Т. Боднарук, І. Ільчишин, В. Мельничук (у відрядженні), О. Поясик, 
Т. Базюк, О. Петрів. 
 
        Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Продовжуємо засідання 36 сесії міської ради 

Запропонував внести у порядок денний 3  питання: 
1. Про уточнення міського бюджету на 2018 рік; 
2. Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури 
міста Коломиї; 
3. Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая; 
ГОЛОСУВАЛИ:  за –15 
ВИРІШИЛИ: Не вносити до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний  

   «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік; 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 
ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

 «Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку 
інфраструктури міста Коломиї» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 10 
ВИРІШИЛИ: не вносити до порядку денного 

 «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая» 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного  

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував надати слово: А. Харуку 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 
ВИРІШИЛИ: надати слово А. Харуку 
ВИСТУПИЛИ: А. Харук, Л. Жупанський, Р. Крутко  
 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 
Запропонував внести у порядок денний питання  

«Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури 
міста Коломиї»; 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 11 
ВИРІШИЛИ: не вносити до порядку денного 
  
За порядок денний в цілому зі змінами та доповненнями 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 26                

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому  
 

Порядок денний: 
55.6 Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая 
56.7 Про надання земельної ділянки у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 
57.8 Про зміну землекористувань 
58.9 Про зміну землекористування на вулиці Театральна, 20 
59.10 Про землекористування  на вулиці Богдана Хмельницького, 1-А 
60.11 Про зміну землекористування на вулиці Карпатська 
61.12 Про внесення змін у рішення міської ради від 29.03.2018р. № 2515-31/2018 
62.13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Василя Атаманюка 
63.14 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

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

64.15 Про землекористування по вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного, 8 
65.16 Про затвердження проектів землеустрою 
66.17 Про землекористування на вулиці Карпатська. 152 
67.18 Про землекористування на площі Привокзальній, 2 
68.19 Про поділ земельної ділянки по вулиці Кирила Трильовського, 7-б 
69.20 Про землекористування на вулиці Уляни Кравченко, 6 
70.21 Про поділ земельної ділянки по вулиці Молодіжна, 3 
72.23 Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування від 31.07.2018 року № 1 
73.24 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

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

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

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

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

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

житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) 
79.30 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 
80.31 Про передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 



по вулиці Рибацька, 52 
81.32 Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 
82.33 Про надання земельної ділянки у власність  по вулиці Адама Міцкевича для 

ведення особистого селянського господарства 
83.34 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок 

для індивідуального садівництва 
84.35 
 

Про зміну цільових призначень земельних ділянок 

85.36 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Семена Палія, 2 
86.37 Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Кирила 

Трильовського, 37 
87.38 Про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 
88.39 Про розгляд звернень об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
89.40 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 
90.41 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 
91.42 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
92.43 Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
93.44 Про землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 64 
94.45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Василя Стуса 
95.46 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
96.47 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
97.48 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 
98.49 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 
99.50 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 
100.51 Про землекористування по вулиці Івана Франка, 70 
101.52 Про розгляд звернень громадян 
102.53 Про розгляд звернення Прокопів О. Р. 
104.55 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 
105.56 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 
106.57 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 
107.58 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 



108.59 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва 

109.60 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для індивідуального садівництва 

110.61 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

111.62 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

112.63 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для індивідуального садівництва 

113.64 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

114.65 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

116.67 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

117.68 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 19.07.2018 р. № 
2867-35/2018 

118.69 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
119.70 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
120.71 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 16.11.2017 р. № 

2072-26/2017 
121.72 Про землекористування на вулиці Староміська, 88-б 
122.73 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 12.10.2017 р. № 

1982-25/2017 
123.74 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

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

124.75 Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 20 
125.76 Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 14, 14-А 

 
1. СЛУХАЛИ: «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2938-36/2018 зі змінами додається 

Розгляд земельних питань: 
 

2. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Івана 
Шарлая» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин Б. Мондрик, 
начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



 

3. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у постійне користування 
для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2939-36/2018 додається 

4. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористувань» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2940-36/2018 додається 

5. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Театральна, 20» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2941-36/2018 додається 

  
6. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 

1-А» 
        ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2942-36/2018 додається 

7. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на вулиці Карпатська» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2943-36/2018 додається 

8. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради від 29.03.2018р. 
№ 2515-31/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2944-36/2018 додається 

9. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Атаманюка» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2945-36/2018 додається 

10. 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 -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2946-36/2018 додається 



 

11. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Гетьмана Петра 
Сагайдачного, 8» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2947-36/2018 додається 

12. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів землеустрою» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2948-36/2018 додається 

13. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Карпатська. 152» 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2949-36/2018 додається 

14. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на площі Привокзальній, 2» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2950-36/2018 додається 

15. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки по вул. Кирила 
Трильовського, 7-б» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

16. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Уляни Кравченко, 6» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2951-36/2018 додається 

17. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки по вулиці Молодіжна, 3» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2952-36/2018 додається 

18. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
31.07.2018 року № 1» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2953-36/2018 додається 

 



19. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2954-36/2018 додається 

20. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2955-36/2018 додається 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2956-36/2018 додається 

22. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2957-36/2018 додається 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2958-36/2018 додається 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
Запропонував зняти на доопрацювання п.7, п.12 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: п.7, п.12 зняти на доопрацювання 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2959-36/2018 зі змінами додається 



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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2960-36/2018 додається 

26. СЛУХАЛИ: «Про передачу земельної ділянки у власність для 
індивідуального садівництва по вулиці Рибацька, 52» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2961-36/2018 додається 

27. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №№2962-36/2018 додається 

28. СЛУХАЛИ: «Про надання земельної ділянки у власність по вулиці 
Адама Міцкевича для ведення особистого селянського господарства» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2963-36/2018 додається 
 

29. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2964-36/2018 додається 
 

30. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільових призначень земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2965-36/2018 додається 
 

31. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Семена Палія, 2» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2966-36/2018 додається 

32. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 
вулиці Кирила Трильовського, 37» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2967-36/2018 додається 
 

33. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
Запропонував зняти на доопрацювання дане питання 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ:  зняти на доопрацювання 
 

34. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2968-36/2018 додається 

35. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2969-36/2018 додається 

 
36. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2970-36/2018 додається 

37. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
38. СЛУХАЛИ: «Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2971-36/2018 зі змінами додається 

 

39. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на проспекті Михайла 
Грушевського, 64» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2972-36/2018 додається 



 

40. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Василя Стуса» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2973-36/2018 додається 

41. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2974-36/2018 додається 

42. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2975-36/2018 додається 

43. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2976-36/2018 додається 

44. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  19 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2977-36/2018 додається 

45. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2978-36/2018 додається 

46. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Івана Франка, 70» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2979-36/2018 додається 

47. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернень громадян» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2980-36/2018 додається 

 



48. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Прокопів О. Р.» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2981-36/2018 додається 

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

 
50. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2982-36/2018 додається 

 
51. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2983-36/2018 додається 

 
52. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2984-36/2018 додається 

 
53. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2985-36/2018 додається 

 
54. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 



55. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 
садівництва»  
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
Запропонував зняти на доопрацювання п3, п6, п7  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: зняти на доопрацювання пункти 3,6,7 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2986-36/2018 зі змінами додається 
 

56. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2987-36/2018 додається 
 

57. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 
садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  15 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

58. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2988-36/2018 додається 
 

59. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2989-36/2018 додається 
 

60. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2990-36/2018 додається 
 

61. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 19.07.2018 р. № 2867-35/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2991-36/2018 додається 
 

62. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2992-36/2018 додається 
 

63. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2993-36/2018 додається 
 

64. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 16.11.2017 р. № 2072-26/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2994-36/2018 додається 
 

65. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Староміська, 88-б» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2995-36/2018 додається 
 

66. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
від 12.10.2017 р. № 1982-25/2017» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2996-36/2018 додається 
 

67. 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 -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2997-36/2018 додається 
 

68. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Михайла Павлика, 
20» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ВИСТУПИЛИ: Р. Крутко, депутат міської ради, повідомив про конфлікт 
інтересів і участь в голосування не братиме. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2998-36/2018 додається 
 



69. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Січових Стрільців, 14, 
14-А» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  21 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2999-36/2018 додається 
 

70. СЛУХАЛИ: «Про прийняття рішень по депутатських запитах» 
На тридцять шостій сесії депутатами внесено 28 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 №3000-36/2018 – 3027-36/2018 додаються 
 

71. СЛУХАЛИ: Різне 
ВИСТУПИЛИ: П. Кривюк, Г. Луцак, Л. Жупанський, Л. Бєлявська. 

 
Головуючий: І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 36 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  
За закриття 36 сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 
ВИРІШИЛИ: 36 сесію міської ради вважати закритою 
 
 
 
Міський голова                    І. Слюзар 

 

Протокол вела: 
Спеціаліст  першої категорії                         І. Кіф’як                
організаційного відділу     

 


