
ПРОТОКОЛ 

третьої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

24 грудня 2015 року                                                                              м. Коломия 

 

Присутні: 32 депутати міської ради 

 

Відсутні: Будзінський В.Б., Заграновський Є.Т. 

 

 Друге пленарне засідання третьої сесії міської ради відкрив міський 

голова І. Слюзар. 
 

 За відкриття другого пленарного засідання третьої сесії 

 ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                      утримались – немає  

 

 Друге пленарне засідання третьої сесії міської ради вважається 

відкритим. 

 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова 

 Порядок денний та матеріали сесії депутатам роздано. За прийняття 

порядку денного за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

 Головуючий: І. Слюзар, міський голова. Які будуть пропозиції до 

порядку денного? 

 ВИСТУПИЛИ:  

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

денний два питання:  

- 1) Про затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів міської 

ради; 

- 2) Про призначення на посаду директора комунального підприємства 

“Полігон Екологія”.  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: внести два додаткові питання до порядку денного.      

   

 Крутко Р.І., депутат міської ради 

 Запропонував зняти з порядку денного два питання:  

- 1) Про затвердження міської цільової програми «Культура Коломиї» на 

2016-2020 роки; 



- 2) Про  затвердження міської цільової програми «Духовне життя» на 2016-

2020 роки.  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: зняти питання з порядку денного 
  

 Козоріз В.Г., депутат міської ради 

 Запропонував зняти з порядку денного питання Про передачу на 

баланс нежитлових приміщень по вул. Франка, 83. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: зняти питання з порядку денного  
 

 Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

 Запропонував зняти з порядку денного питання: 

- 1) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 64;  

- 2) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Миколи Лисенка, 8;  

- 3) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по вулиці 

Олекси Довбуша, 38;  

- 4) Про розгляд колективного звернення жителів міста Коломиї щодо 

земельної ділянки по вулиці Володимира Гнатюка біля буд. № 38. 

- 5) Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Вячеслава Чорновола та винести це 

питання на громадські слухання.  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: зняти питання з порядку денного  

 

 Ільчишин І.Ф., депутат міської ради 

 Запропонував зняти з порядку денного питання Про надання земельної 

ділянки по вулиці Моцарта, 47 у власність для індивідуального садівництва. 

 

 Жупанський Л.С., секретар міської ради 

 Запропонував утворити тимчасову контрольну комісію для вивчення 

питання Про надання земельної ділянки по вулиці Моцарта, 47 у власність 

для індивідуального садівництва.  

 

 ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного питання та утворити тимчасову 

контрольну комісію для його вивчення. 

 До складу комісії включити (за згодою): журналіста Незалежної медіа-

профспілки України Євгена Гапича, громадських активістів: Тараса 



Маркевича, Ігора Ганущака, Василя Кузьмина, голів дев'ятьох фракцій 

політичних партій: Боднарука Т.В, Базюк Т.В., Божика А.М., Гуменюка І.М., 

Заграновського Є.Т, Костюка І.В., Романюка Г.М., Романюка О.І., Федчука 

С.В., а також депутатів міської ради (за бажанням). 

  

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. 

Хто за прийняття порядку денного в цілому з доповненнями і 

змінами? 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

         проти – немає 

         утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про уточнення міського бюджету на 2015 рік 

2. Про співфінансування  інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку в 2016 році 

3. Про затвердження програми удосконалення роботи служби превентивної 

поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття 

іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки 

4. Про відміну рішення міської ради від 27.01.2015 р. №2029-49/2015. 

5. Про план роботи Коломийської міської ради на перше півріччя 2016 року. 

6. Про новий склад комісії з попереднього розгляду кандидатур на 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коломиї» 

7. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» 

8. Про продовження договору оренди № 101 від 01.04.2011 на нежитлове 

приміщення по вул. Переяславська, 2 (площа Відродження, 1) 

9. Про розірвання договору оренди № 457 від 01.04.2011 на нежитлове 

приміщення по пр. Грушевського, 1б 

10. Про звільнення комунального підприємства  «Житлоінфоцентр» від 

сплати частини  чистого  прибутку (доходу) 

11. Про затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів міської 

ради 

12. Про призначення на посаду директора комунального підприємства 

“Полігон Екологія” 
13. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 

318 

14. Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації скверу по вулиці 

Родини Крушельницьких 

15. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по вулиці 

Володимира Івасюка, 20/2 



16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Доктора О. Козакевича, 42 

17. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва  

18. Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 84 

19. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

20. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

21. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради від 04.11.2015 р. 

№ 2421-58/2015 

22. Про надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду 

23. Про надання згоди на передачу частин земельної ділянки по вулиці 

Молодіжній, 3 в суборенду 

24. Про розгляд звернення Уграка В. К. 

25. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального 

садівництва 

26. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

27. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

28. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

29. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

30. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки по вулиці Січових 

Стрільців, 31 

31. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки по вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи, 304-а 

32. Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для продажу на 

земельних торгах 

33. Про надання у власність земельної ділянки по вулиці Гетьманська, 120 

34. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Симона Петлюри, 40 

36. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо влаштування парку відпочинку в районі вулиці Гетьмана 

Івана Мазепи 

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Професора Пулюя, 27 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по вулиці 

Ланчинецька, 10/2 

39. Про розгляд звернення Миклащук Р. М. 

40. Про зміну землекористування по вулиці Богдана Хмельницького, 4а 

41. Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Миколи Лисенка, 66-а 

42. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 



43. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

44. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

45. Про зміну землекористування  

46. Про внесення змін до рішення Коломийської міської ради  

47. Про надання Коломийській міській раді дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Ірини Вільде 

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Івана Майданського, 9 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в районі об’їзної дороги «Чернівці ‒ Львів».  

50. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

51. Про зміну землекористування по вулиці Осипа Маковея, 14 

52. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по вулиці 

Тараса Сенюка 

54. Про розгляд звернення Савчука М.Г. 

55. Про земельну ділянку на вулиці Івана Шарлая, продаж права оренди якої 

буде здійснюватися на земельних торгах 

56. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд  

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по вулиці 

Олекси Довбуша, 38 

58. Про депутатські запити 
 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. Згідно Регламенту на початку 

пленарного засідання відводиться 30 хвилин для оголошення депутатських 

запитів, звернень та запитань. Хто бажає виступити? 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

 Ільчишин І.Ф., депутат міської ради. 

- щодо ситуації про звільнення з посади директора ДЮСШ №1 В. Хмуляка. 

Запропонував надати слово тренерам-викладачам ДЮСШ №1 С. Дорундяк, 

О. Єжову.  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: надати слово тренерам-викладачам ДЮСШ №1 С. Дорундяк, 

О. Єжову.  

ДОПОВІДАЧ: С. Дорундяк, О. Єжов 



Доповіли про роботу та спортивні досягнення ДЮСШ №1. 

 

  Белявська Л.Г., депутат міської ради: 

1) щодо заміни водопровідної труби до булинку №6; 

2)  щодо  каналізаційних мереж  по вул. Староміська біля будинку №10; 

3) щодо встановлення каналізаційної решітки біля будинку №9 по вул. 

Коцюбинського. 
 

 Слободян Р.І., депутат міської ради: 

1) щодо недбалого ставлення власників до колишнього кінотеатру ім. Ірчана; 

2)  щодо облаштування автобусної зупинки по вул. Карпатській. 
 

 Лосюк С.П., депутат міської ради: 

1) щодо стану господарської діяльності  МТКЦ «Прут». 
 

 Василевський В.Д., депутат міської ради: 

1) щодо освітлення та  ремонту вулиць Дружби, Мельничука, Хвильового, 

Галицька, Кийданецька. 
 

 Крутко Р.І., депутат міської ради: 

1) щодо ремонту та освітлення вул. І. Новодворського; 

2) щодо ремонту дороги, тротуару та освітлення вул. М. Павлика; 

3) щодо освітлення та ремонту доріжок навколо міського озера по  вул. 

Чехова. 
 

 Федчук С.В., депутат міської ради: 

1) щодо оновлення на автобусних зупинках розкладу  руху громадського 

транспорту; 

2)  щодо  використання  нежитлового  приміщення біля будинку № 2а по вул. 

Стефаника. 
 

 Турянський А.В., депутат міської ради: 

1)щодо впорядкування графіку  руху автобусних маршрутів по вул. І.Франка. 
 
 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова. Переходимо до розгляду питань 

порядку денного 

 

1. СЛУХАЛИ: Про уточнення міського бюджету на 2015 рік. 

ДОПОВІДАЧ: Г. Бакай, начальник фінансового управління міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 
 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  №72-3/2015 додається. 

 



2. СЛУХАЛИ: Про співфінансування інвестиційних проектів, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку в 2016 році 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 
 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №73-3/2015 додається. 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми удосконалення роботи 

служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного 

забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки 

ДОПОВІДАЧ: О. Білейчук, начальник Коломийського відділу поліції 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 
 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №74-3/2015 додається. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про відміну рішення міської ради від 27.01.2015 р. №2029-

49/2015 

ДОПОВІДАЧ: Г. Юркевич, директор будинку дитячої та юнацької творчості 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про план роботи Коломийської міської ради на перше 

півріччя 2016 року 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №75-3/2015 додається. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про новий склад комісії з попереднього розгляду 

кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коломиї» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №76-3/2015 додається. 



 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

«Коломияводоканал» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №77-3/2015 додається. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про продовження договору оренди № 101 від 01.04.2011 на 

нежитлове приміщення по вул. Переяславська, 2 (площа 

Відродження,1) 

ВИСТУПИЛИ: О. Романюк, депутат міської ради. Запропонував внести 

зміни щодо терміну продовження договору 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №78-3/2015 зі змінами додається. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди № 457 від 01.04.2011 на 

нежитлове приміщення по пр. Грушевського, 1б 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №79-3/2015 додається. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: Про звільнення комунального підприємства 

«Житлоінфоцентр» від сплати частини чистого прибутку (доходу) 

ВИСТУПИЛИ: Р. Крутко, депутат міської ради. Зобов’язав директора КП 

«Житлоінфоцентр» В. Михайлищука подати на засідання бюджетної комісії 

детальний звіт про витрати коштів за 2015 рік 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №80-3/2015 додається. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу комітету з конкурсних 

торгів міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №81-3/2015 додається. 



 

12. СЛУХАЛИ: Про призначення на посаду директора комунального 

підприємства “Полігон Екологія” 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №82-3/2015 додається. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 318 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №83-3/2015 додається. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації скверу по вулиці Родини Крушельницьких 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №84-3/2015 додається. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва по вулиці Володимира Івасюка, 20/2 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №85-3/2015 додається. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Доктора О. 

Козакевича, 42 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №86-3/2015 додається. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального 

садівництва  
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №87-3/2015 додається. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Симона Петлюри, 84 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №88-3/2015 додається. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин. 

Запропонував внести зміни у пункт 3.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №89-3/2015 додається. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №90-3/2015 додається. 

 

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

від 04.11.2015 р. № 2421-58/2015 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №91-3/2015 додається. 

 



22. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельних ділянок в 

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №92-3/2015 додається. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу частин земельної ділянки 

по вулиці Молодіжній, 3 в суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №93-3/2015 додається. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Уграка В. К. 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №94-3/2015 додається. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №95-3/2015 додається. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №96-3/2015 додається. 

 



27. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель 

і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: І. Слюзар, міський голова. Запропонував відмовити у наданні 

земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №97-3/2015 додається. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель 

і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №98-3/2015 додається. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №99-3/2015 додається. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки по 

вулиці Січових Стрільців, 31 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №100-3/2015 додається. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки по 

вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 304-а 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

                             проти – немає 



                             утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №101-3/2015 додається. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про добір земельних ділянок та підготовку лотів для 

продажу на земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

Запропонував внести зміни у пункт 8.  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №102-3/2015 зі змінами додається. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання у власність земельної ділянки по вулиці 

Гетьманська, 120 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №103-3/2015 додається. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №104-3/2015 додається. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Симона 

Петлюри, 40 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №105-3/2015 додається. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо влаштування парку відпочинку 

в районі вулиці Гетьмана Івана Мазепи 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 



                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №106-3/2015 додається. 

 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Професора 

Пулюя, 27 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №107-3/2015 додається. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва по вулиці Ланчинецька, 10/2 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №108-3/2015 додається. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Миклащук Р. М. 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 29 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №109-3/2015 додається. 

 

40. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування по вулиці Богдана 

Хмельницького, 4а 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №110-3/2015 додається. 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці 

Миколи Лисенка, 66-а 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 



 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №111-3/2015 додається. 

 

42. 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 – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №112-3/2015 додається. 

 

43. 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 – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №113-3/2015 додається. 

 

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №114-3/2015 додається. 

 

45. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування  

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №115-3/2015 додається. 

 

46. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Коломийської міської ради  

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №116-3/2015 додається. 

 

47. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на вулиці Ірини Вільде 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 18 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради зі змінами №117-3/2015 додається. 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Івана 

Майданського, 9 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №118-3/2015 додається. 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі об’їзної дороги 

«Чернівці ‒ Львів» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

50. 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 – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №119-3/2015 додається. 

 

51. СЛУХАЛИ:  Про зміну землекористування по вулиці Осипа Маковея, 

14 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 



                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №120-3/2015 додається. 

 

52. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №121-3/2015 додається. 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва по вулиці Тараса Сенюка 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №122-3/2015 додається. 

 

54. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Савчука М.Г. 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

Запропонував відправити справу на доопрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: відправити справу на доопрацювання 

 

55. СЛУХАЛИ: Про земельну ділянку на вулиці Івана Шарлая, продаж 

права оренди якої буде здійснюватися на земельних торгах 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №123-3/2015 додається. 

 

56. 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 – 26 



                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №124-3/2015 додається. 

 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва по вулиці Олекси Довбуша, 38 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №125-3/2015 додається. 

 

 Головуючий: І. Слюзар, міський голова 

 Хто за прийняття рішень по депутатських запитах, які були оголошені 

на 1-ому пленарному засідання 10 грудня 2015 року та 2-ому пленарному 

засіданні 24 грудня 2015 року?  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

                              проти – немає 

                              утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення №126-3/2015 – №143-3/2015 додаються. 

 

 

Головуючий: І. Слюзар, міський голова 

Питання порядку денного 2 пленарного засідання третьої  сесії 

сьомого демократичного скликання розглянуто. Хто за закриття сесії? 

Голосували: за - 32 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

 

  

 

 

Міський голова                                                                                     І. Слюзар 
 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу  

міської ради                                                                                           О. Полюк 
 


