
 

1 
 

 Протокол 

Дванадцятої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

 

15 вересня 2016 року                                                                             м. Коломия 

 

Присутні: 33 депутати міської ради 

 

Відсутні: Крутко Р.І.  

 

 Дванадцяту сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 

 

За відкриття 12-ої сесії: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

             

 Дванадцята 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 – 32              

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Запропонував внести до порядку денного питання «Про затвердження 

експертної грошової оцінки земельних ділянок та підготовку лотів для продажу 

на земельних торгах». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29             

ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

За порядок денний в цілому: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 33 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ з.п.  

1.  Про внесення змін до «Програми розвитку місцевого самоврядування в місті 

Коломиї на 2013-2017 роки» 
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2.  Про внесення змін у рішення міської ради від 13.07.2016 р. №598-10/2016 

«Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

3.  Про тендерний комітет міської ради 

4.  Про внесення доповнення до рішення міської ради від 10.12.2015 №16-

3/2015 “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2016 рік” 

5.  Про внесення змін до Програми щодо посилення соціального захисту 

населення м. Коломиї на 2016 – 2018 роки 

6.  Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради 

на баланс Івано-Франківської КЕЧ району 

7.  Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил 

України на базі військової частини пп В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 

та військового гуртожитку на 2015-2018 роки’’ 

8.  Про затвердження структури та чисельності комунального закладу 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

9.  Про дозвіл на проведення некомерційного конкурсу на укладання договору 

оренди комунального майна 

10.  Про внесення змін у рішення міської ради від 10.12.2015 № 38-3/2015 

11.  Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 

Коломиї зовнішніх мереж 

12.  Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до комунальної 

власності міста 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2016р. №477-8/2016 

«Про продовження договору оренди № 362 від 02.09.2013 р. на нежитлове 

приміщення  по вул. Мазепи, 12 

14.  Про списання з балансу багатоквартирних будинків 

15.  Про продовження договору оренди № 411 від 02.12.2013 р. на нежитлове 

приміщення по пр. М. Грушевського, 41 

16.  Про продовження договору оренди № 3 від 01.11.2013 р. на нежитлове 

приміщення по вул. Театральна, 8 

17.  Про списання з балансу багатоквартирних будинків  

18.  Про затвердження експертної грошової оцінки земельних ділянок та 

підготовку лотів для продажу на земельних торгах 

19.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 13.07.2016 р. № 

608-10/2016 

20.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

21.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Шепарівська, 6 

22.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Богдана Хмельницького, 

4а-2 

23.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

24.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  
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25.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

26.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

27.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

28.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

29.  Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

30.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  

31.  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

32.  Про зміну землекористування на вулиці Івана Миколайчука, 26-б 

33.  Про зміну землекористування на вулиці Осипа Маковея, 10 

34.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи 

35.  Про надання земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

36.  Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів 

з приводу суміжного землекористування 

37.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

38.  Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 

39.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Гетьмана 

Петра Сагайдачного (біля буд. № 5) 

40.  Про припинення права користування та передачу земельної ділянки у 

власність 

41.  Про надання в оренду земельної ділянки 

42.  Про надання земельної ділянки по вулиці по вулиці Володимира 

Винниченка, 1 

43.  Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 12 

44.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

45.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Кирила Трильовського, 25 

46.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Олександра Довженка, 8 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 52 

48.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Київська, 14 

49.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Мирона Тарнавського, 3-а 

50.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  на вулиці Кийданецька, 9 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Гетьманська, 27/1  

52.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Дмитра Вітовського, б/н 
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53.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Олекси Довбуша, 22/2 для індивідуального 

садівництва 

54.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Перемоги для індивідуального садівництва 

55.  Про землекористування на вулиці Моцарта, 119 

56.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

57.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

58.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 239-а 

59.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва на вулиці Богдана 

Хмельницького 

60.  Про землекористування на вулиці Гетьманській, 82/1 

61.  Про зміну землекористування по вулиці Королівська, 49 

62.  Про припинення права користування та передачу земельної ділянки у 

власність 

63.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

64.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

65.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Моцарта, 47 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

67.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

68.  Про внесення змін до складу комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

69.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва 

70.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

71.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

72.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  на вулиці Миколи Лебедя, 39 

73.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  на вулиці Миколи Лебедя, 17 

74.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри 

75.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

76.  Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 
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Головуючий: міський голова І. Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

- Т. Боднарук, М. Михайлюк, М. Прусак щодо виділення земельної ділянки для 

встановлення дитячо-спортивного майданчика. 

 

- Т. Боднарук щодо грейдерних робіт по вул. Стефаника. 

 

- Т. Боднарук, М. Михайлюк, М. Прусак щодо асфальтування вул. Рильського. 

 

- П. Васкул щодо забезпечення безпечного руху пішоходів на площі Скорботи. 

 

- В. Мельничук щодо виділення коштів по Програмі щодо посилення 

соціального захисту населення м. Коломиї на 2016-2018 роки для надання 

матеріальної допомоги. 

 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

77.  Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

78.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

79.  Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

80.  Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення на площі Привокзальна 

81.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в районі об'їзної дороги 

82.  Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Марії Заньковецької 

83.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Богдана Лепкого, 34-а 

84.  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

85.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Петра Ніщинського, 16-а 

86.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вулиці Василя Стуса, 9 

87.  Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 13.07.2016 р. № 

635-10/2016 

88.  Про припинення права користування та передачу земельної ділянки на 

вулиці Романа Шухевича, 57 у власність 

89.  Про депутатські запити. 
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- В. Мельничук щодо придбання медичного обладнання. 

 

- В. Василевський щодо освітлення вулиць. 

 

- І. Ільчишин щодо проведення освітлення на території Катедрального Собору 

Преображення Господнього. 

 

- Т. Базюк щодо освітлення та ремонту дорожнього покриття по вул. Курінного 

Скуби та Сотні Мороза. 

 

- Т. Базюк щодо ремонтних робіт в СШ №1 . 

 

- Т. Базюк щодо надання інформації по вирішенню конфлікту по вул.Довбуша, 

43. 

 

- І. Костюк щодо встановлення лежачого поліцейського по вул. Петлюри. 

 

- Т. Гнатишин щодо відсутності підручників в   учнів ЗОШ №6. 

 

- Г. Романюк (попросив надати слово п. Золотарьовій). 

 

- С. Лосюк щодо асфальтування міжбудинкових проїздів. 

 

- С. Лосюк щодо взяття певних вулиць на баланс міського водоканалу. 

 

- М. Прусак щодо проблеми водопостачання по вул. Соборна, Козакевича, 

Голинського, Млинська, Бетховина та ін. 

 

- М. Прусак щодо передачі на баланс КП «Коломияводоканал» окремих ділянок 

водопроводу, що належить Виробничому підрозділу «Івано-Франківська 

дистанція водопостачання» 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Програми розвитку місцевого 

самоврядування в місті Коломиї на 2013-2017 роки». 
ДОПОВІДАЧ: О.Полюк, начальник організаційного відділу  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  8 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради від 13.07.2016 

р. №598-10/2016 «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 

міста Коломиї» 
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ДОПОВІДАЧ: О.Полюк, начальник організаційного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 758-12/2016  додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про тендерний комітет міської ради. 

ДОПОВІДАЧ: Н.Геник, начальник відділу інвестиційної політики, 

зовнішньоекономічної діяльності та енергозбереження 
ВИСТУПИЛИ: Т. Боднарук. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  22                      

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 759-12/2016 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

10.12.2015 №16-3/2015 “Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік” 

ДОПОВІДАЧ:  С. Сенюк, начальник відділу економіки  та муніципального 

розвитку  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30         

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 760-12/2016 зі змінами додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми щодо посилення 

соціального захисту населення м. Коломиї на 2016 – 2018 роки. 

ДОПОВІДАЧ:  Г. Гурак, начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №761-12/2016додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про передачу матеріальних цінностей з балансу 

Коломийської   міської     ради  на баланс Івано-Франківської КЕЧ 

району 

 

ДОПОВІДАЧ: О. Кротюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 762-12/2016 додається 

 

7. СЛУХАЛИ Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури 

Збройних Сил України на базі військової частини пп В3950 в м. 

Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 

роки’’. 
 
ДОПОВІДАЧ:  О. Кротюк, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. 



 

8 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 763-12/2016 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та чисельності комунального 

закладу Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

ДОПОВІДАЧ:  В. Мельничук, головний лікар «Коломийського міського центру 

ПМСД» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 764-12/2016 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про  дозвіл    на   проведення некомерційного  конкурсу на 

укладання  договору оренди  комунального майна 
 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 765-12/2016 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення міської ради  від 10.12.2015 № 

38-3/2015 

 

ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 766-12/2016 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про прийняття в комунальну власність територіальної 

громади міста Коломиї зовнішніх мереж 

 

ДОПОВІДАЧ:  В.Наливайко, начальник ВУКМ 

ВИСТУПИЛИ: Т.Базюк, В. Козоріз. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24                     

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 767-12/2016 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить 

до комунальної власності міста 

ДОПОВІДАЧ:  В. Наливайко, начальник ВУКМ 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №768-12/2016 додається 

 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2016р. 

№477-8/2016 «Про продовження  договору оренди № 362 від 02.09.2013 

р. на нежитлове приміщення  по вул. Мазепи, 12. 

 

ДОПОВІДАЧ:  В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №769-12/2016 додається. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу багатоквартирних будинків. 

 

ДОПОВІДАЧ:  В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 770-12/2016 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 411 від  02.12.2013 р. 

на нежитлове приміщення  по пр. М. Грушевського, 41 

 
ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 771-12/2016 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 3 від 01.11.2013 р. на 

нежитлове приміщення по вул. Театральна, 8 

 

ДОПОВІДАЧ: В. Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

17. СЛУХАЛИ: Про списання з балансу багатоквартирних будинків  

 

ДОПОВІДАЧ: І. Макарук, в.о. директора КП «Коломиятеплоенергія» 

ВИСТУПИЛИ: І. Ільчишин. 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 772-12/2016 додається 

 

 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Переходимо до розгляду земельних питань 

 

 

18. 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 -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 773-12/2016 додається 

 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 

13.07.2016 р. № 608-10/2016 
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ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 774-12/2016 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 775-12/2016 додається 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці 

Шепарівська, 6 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 776-12/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Богдана 

Хмельницького, 4а-2 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 777-12/2016 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

 

ДОПОВІДАЧ:   Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 778-12/2016 зі змінами додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 779-12/2016 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 780-12/2016 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 781-12/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального  садівництва 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
ГОЛОСУВАЛИ: за -28     
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №782-12/2016 додається 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №783-12/2016 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 

 

ДОПОВІДАЧ:   Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 784-12/2016 додається 

 

30.  СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

індивідуального садівництва 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 785-12/2016 додається 

 

31.  СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
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ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 786-12/2016 додається 

 

32.  СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Миколайчука, 26-б 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 787-12/2016 додається 

 

33.  СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Осипа 

Маковея,10 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 788-12/2016 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 789-12/2016 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №790-12/2016 додається 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 791-12/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 792-12/2016 додається 
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38. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельних ділянок в 

суборенду 
 

ДОПОВІДАЧ:   Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 793-12/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного (біля буд. № 5) 
 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 794-12/2016 зі змінами додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування та передачу 

земельної ділянки у власність 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 795-12/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки 

 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 796-12/2016 додається 

 

42. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки по вулиці Володимира 

Винниченка, 1 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 797-12/2016 додається 

 

43. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Майданського, 

12 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 798-12/2016 додається 

 

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 799-12/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Кирила 

Трильовського, 25 
 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 800-12/2016 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці 

Олександра Довженка, 8 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 801-12/2016 додається 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті 

Михайла Грушевського, 52 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 802-12/2016 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Київська, 

14 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 803-12/2016 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Мирона 

Тарнавського, 3-а 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 804-12/2016 додається 
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50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці 

Кийданецька, 9 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 805-12/2016 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці 

Гетьманська, 27/1  
 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 806-12/2016 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Дмитра 

Вітовського, б/н 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 807-12/2016 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Олекси 

Довбуша, 22/2 для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 808-12/2016 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Перемоги 

для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 809-12/2016 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Моцарта, 119 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 810-12/2016 додається 
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56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 811-12/2016 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 
 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30                       

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 812-12/2016 додається 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи, 239-а 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за проект рішення : 

                              за -  11 

ВИСТУПИЛИ: депутати В. Григорук, В. Будзінський, О.Романюк, громадянка 

Д. Трачук. 

ГОЛОСУВАЛИ: на доопрацювання 

                              за -  34 

ВИРІШИЛИ: рішення на доопрацювання 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва на вулиці Богдана Хмельницького 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 813-12/2016 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьманській, 82/1 
 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 814-12/2016 додається 

 

61. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Королівська, 49 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: на доопрацювання 

                             за -  33 

ВИРІШИЛИ: рішення на доопрацювання 

 

62. СЛУХАЛИ: Про припинення права користування та передачу 

земельної ділянки у власність 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 815-12/2016 додається 

 

63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 816-12/2016 додається 

 

64. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 817-12/2016 додається 

 

65. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Моцарта, 47 
 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 818-12/2016 додається 

 

66. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ:  за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 819-12/2016 додається 

 

67. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  29                       

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 820-12/2016 додається 

 

68. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 821-12/2016 додається 

 

69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 822-12/2016 додається 

 

70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 823-12/2016 додається 

 

72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці Миколи 

Лебедя, 39 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 824 -12/2016 додається 

 

73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вулиці Миколи 

Лебедя, 17 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 825-12/2016 додається 

 

74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Симона 

Петлюри 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 826-12/2016 додається 

 

75. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 827-12/2016 додається 

 

76. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за- 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 828-12/2016 додається 

 

77. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 829-12/2016 додається 

 

78. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 
 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 830-12/2016 додається 

 

79. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 831-12/2016 додається 

 

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на площі Привокзальна 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 832-12/2016 додається 

 

81. СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в районі об'їзної дороги 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 833-12/2016 додається 

 

82. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Марії  

Заньковецької 
 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 834-12/2016 додається 

 

83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана 

Лепкого, 34-а 
 
ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 835-12/2016 додається 

 

84. 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 № 836-12/2016 додається 

 

85. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Петра 

Ніщинського, 16-а 

ДОПОВІДАЧ:  Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 837-12/2016 додається 
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86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Василя 

Стуса, 9 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 838-12/2016 додається 

 
87. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

від 13.07.2016 р. № 635-10/2016 
 

ДОПОВІДАЧ:  Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 839-12/2016 додається 

 

88. 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 № 840-12/2016 додається 

 

89. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 На дванадцятій  сесії  депутатами внесено 17 запитів. 

 Відповідно до пункту 12 статті 2.6  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 - 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №841-12/2016 ---  №857-12/2016 додаються 

 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 

 Питання порядку денного 12 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  

 За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 31 

      

                  

Міський голова                   І. Слюзар 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст  1 категорії організаційного відділу                        Х. Петруняк

          


