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Протокол 
Тридцять другої сесії Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 
 
26 квітня 2018 року                                                                                м. Коломия 
 

Присутні: 31 депутат міської ради 
Відсутні: Т.Гнатишин, І.Ільчишин, М.Прусак 
Тридцять другу сесію міської ради відкрив міський голова І. Слюзар 
 
За відкриття 32-ої сесії 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 
ВИРІШИЛИ: відкрити 32 сесію міської ради 
 
Тридцять друга 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 – 31                            
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний за основу 
 
        Головуючий: міський голова І. Слюзар 

Запропонував внести до порядку денного додаткові питання: 
 1. «Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра 
України В. Гройсмана, Голови Верховної Ради України А. Парубія, Народних 
депутатів України» 
 2. «Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр міністра 
України В. Гройсмана, Міністра інфраструктури України В.Омеляна, в.о. 
Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Є. Кравцова» 
 3. «Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради 
України А.Парубія» 
 4. «Про внесення змін до Програми «Надання соціальних послуг 
населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки» 
 5. «Про надання згоди на отримання кредиту комунальним 
підприємством «Полігон Екологія» 
       ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32 
       ВИРІШИЛИ:  Внести до порядку денного 
 

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

 1. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вулиці Миколи Леонтовича, біля будинку №4» 
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 2. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці                  
О.Кобилянської, 21» 
 3. «Про землекористування в районі об'їзної дороги» 
 4. «Про землекористування по вулиці Осипа Маковея» 
 5. «Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради» 
 

Запропонував зняти з порядку денного земельне питання №40. «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на вулиці Косівська,8» 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 31                 
 
        За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 
ГОЛОСУВАЛИ:  за – 32                  

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  
 

№ 
з.п. 

Назва питання 

1. Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, 
Голови Верховної Ради України А. Парубія, Народних депутатів України 
 

2. Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр міністра України В. Гройсмана, 
Міністра інфраструктури України В.Омеляна, в.о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» 
Є. Кравцова  

3. Про звернення Коломийської міської ради до Голови Верховної Ради України А. Парубія 
 

4. Про виконання міського бюджету за І-й квартал 2018 року 

5. Про уточнення міського бюджету на 2018 рік 

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

7. Про затвердження Статуту Коломийської дитячої музичної школи №1 імені Анатолія 
Кос-Анатольського 

8. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 13.04.2016р. №323-
6/2016 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку громадянського 
суспільства у місті Коломиї на 2016-2020 роки» 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. №23-3/2015 «Про 
затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. 
Коломиї на 2016-2020 роки» 

10. Про продовження договорів оренди № 101 від 12.10.2017 р. на нежитлове приміщення  по  
вул. Переяславська,2 (пл. Відродження, 1-2) 

11. Про надання згоди комунальному підприємству «Житлоінфоцентр» на списання 
основних засобів 

12. Про звільнення комунального підприємства «Коломияводоканал» від сплати частини 
чистого прибутку (доходу) 

13. Про внесення змін до Програми «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 
2017-2019 роки» 
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14. Про надання згоди на отримання кредиту комунальним підприємством  
«Полігон Екологія»  

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці 
Богдана Хмельницького    

16. Про землекористування по вулиці Григорія Тютюнника 
 

17. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 
18.02.2016 № 271-5/2016 

18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в районі об'їзної дороги 

19. Про надання дозволу на викуп земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

20. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування від 27.03.2018 року 

21. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 
суміжного землекористування від 17.04.2018 року 

22. Про надання земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва 

23. Про зміну цільових призначень земельних ділянок 

24. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

25. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

26. Про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Михайла Старицького, 31 

27. Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 150 

28. Про поділ земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 14 

29. Про землекористування на вулиці Карпатська. 152 

30. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 

31. Про надання в оренду земельної ділянки 

32. Про зміну землекористувань 

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

34. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

35. Про розгляд звернення приватного підприємства «Телерадіокомпанія «НТК»  

36. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 5/1 

37. Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, біля будинку № 298 

38. Про  надання земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів       

39. Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в 

40. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки 
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42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Староміська, 88-б (не прийнято) 

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

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 63 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Софії Галечко (не прийнято) 

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на бульварі Лесі Українки, 63 

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Карпатська, 124-б 

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Професора Філатова, 11 (не прийнято) 

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці П’ядицька 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Володимира Винниченка, 12 

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

52. Про надання дозволу на розроблення проекту земле-устрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Шепарівська, біля будинку № 4 

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

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на вулиці Косівська, 8 (знято) 

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

56. Про розгляд звернення Тимуляка В. Д.  

57. Про внесення змін у рішення міської ради від 29.03.2018 р. № 2531-31/2018 

58. Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці Вячеслава Чорновола, 13 

59. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Миколи Леонтовича, біля будинку № 4 

60. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки по вулиці Ольги Кобилянської, 21 

61. Про землекористування в районі об'їзної дороги 

62. Про землекористування по вулиці Осипа Маковея 

63. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради  

64. Про прийняття рішень по депутатських запитах 

65. Різне 

66. Про закриття 32 сесії міської ради 



 

5 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар: 
Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських звернень та запитів.  
 

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ 
ВИСТУПИЛИ: 

- О. Романюк щодо вирішення проблеми з вивезення побутового сміття по 
вул. Чайковського; 

- Є. Заграновський щодо ремонту каналізаційних люків з колодязями по               
вул. Хмельницького 1 А.; 

- Т. Боднарук щодо приведення в належний стан нерухомого майна по                 
вул. Стефаника 2 А; 

- Т. Боднарук щодо встановлення каналізаційних люків по вул. Стефаника 
8,16; 

-Л.Белявська щодо проведення робіт з благоустрою по                        
вул. А. Шептицького; 

- Л. Белявська щодо надання дозволів на зрізку дерев; 
- Л.Белявська щодо ремонтних робіт дорожнього полотна                                        

по вул. Семиренка, Рудика, Ранкова; 
- Р. Крутко щодо перенесення дитячого майданчика та впорядкування 

паркомісць по вул. Петлюри 74; 
- Р. Крутко щодо очищення русла каналу, що протікає по вул. Чехова, 

проведення робіт з благоустрою, встановлення лавочок, смітників на території 
міського озера; 

- Р. Крутко щодо застосування необхідних заходів по очищенню міського 
озера від надлишкових водоростей; 

- І. Костюк щодо вирішення проблеми з вивезенням побутового сміття по 
вул. Чайковського; 

- І. Костюк щодо заміну старої каналізаційної труби  по вул. Богуна, 22 та 
24; 

- І. Костюк щодо благоустрою території по вул. Чайковського (з боку 
супермаркету «АТБ»); 

- С. Лосюк щодо ремонту міжбудинкових проїздів по вул. Богуна;  
- П. Васкул щодо депутатського запит П. Васкула щодо перенесення 

автобусної зупинки по вул. С .Бандери; 
- П. Васкул щодо аварійного стану елементів фасаду Педагогічного коледжу по 
вул. М. Павлика; 
- П. Васкул щодо встановлення обмежувачів від проїзної частини дороги по     
вул. Чехова - Новодворського.; 
- В. Козоріз щодо нанесення дорожньої розмітки по вул.Карпатська 
- В. Козоріз щодо черговості  передачі електроенергії садовому товариству 
"Мічурінець", створення відповідної робочої групи; 
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- В. Козоріз щодо потреби оновлення  всіх графіків руху автобусів  на зупинках 
зокрема маршрутних рейсів 6А, 6Б, 6В; 
- О. Поясик щодо заміни каналізаційного люка біля під'їзду №1 по                         
вул М. Лисенка; 
- Г. Луцак щодо прохання відремонтувати  баскетбольний майданчик  біля 
будинку по вул. Січових Стрільців; 
- Г. Луцак щодо встановлення пішохідного переходу по                  
вул. Миколайчука біля магазину «Оріон»; 

 
Головуючий: міський голова І. Слюзар 

 Переходимо  до розгляду питань порядку денного 

1. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-
міністра України В. Гройсмана, Голови Верховної Ради України А. Парубія, 
Народних депутатів України» 
ДОПОВІДАЧ: Г. Луцак, депутат міської ради  
ВИСТУПИЛИ: П.Кривюк, В.Мельничук, А.Турянський, П.Васкул 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2585-32/2018 зі змінами додається 

 
2. СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр 

міністра України В. Гройсмана, Міністра інфраструктури України В.Омеляна, 
в.о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Є. Кравцова» 
ДОПОВІДАЧ: О. Петрів, депутат міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2586-32/2018 зі змінами додається 

 
3.СЛУХАЛИ: «Про звернення Коломийської міської ради до Голови 

Верховної Ради України А. Парубія» 
ДОПОВІДАЧ: Є. Заграновський, депутат міської ради  
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2587-32/2018 додається 

 
       4. СЛУХАЛИ: «Про виконання міського бюджету за І-й квартал 2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2588-32/2018 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Г.Бакай, начальник фінансового управління міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2589-32/2018 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Положення про відділ культури 
Коломийської міської ради в новій редакції» 
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ДОПОВІДАЧ: У.Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2590-32/2018 додається 
 

7. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Статуту Коломийської дитячої музичної 
школи №1 імені Анатолія Кос-Анатольського» 
ДОПОВІДАЧ: У.Мандрусяк, начальник відділу культури міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2591-32/2018 додається 
 

8. СЛУХАЛИ: «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 
міської ради від 13.04.2016р. №323-6/2016 «Про затвердження Міської цільової 
програми розвитку громадянського суспільства у місті Коломиї на 2016-2020 
роки» 
ДОПОВІДАЧ: О.Палій, провідний спеціаліст відділу інформаційної політики 
міської  ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2592-32/2018 додається 
 

9. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення міської ради від                  
10.12.2015р. №23-3/2015 «Про затвердження міської програми охорони 
навколишнього природного середовища у м.Коломиї на 2016-2020 роки» 
ДОПОВІДАЧ: В.Наливайко, начальник управління комунального господарства 
міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2593-32/2018 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: «Про продовження договорів оренди № 101                                
від 12.10.2017 р. на нежитлове приміщення по вул. Переяславська,2 (пл. 
Відродження, 1-2)» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ВИСТУПИЛИ: О.Романюк 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  32 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2594-32/2018 зі змінами додається 
 

11. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди комунальному підприємству 
«Житлоінфоцентр» на списання основних засобів» 
ДОПОВІДАЧ: В.Михайлищук, директор КП «Житлоінфоцентр» 
ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2595-32/2018 додається 
 

12.СЛУХАЛИ: «Про звільнення комунального підприємства 
«Коломияводоканал» від сплати частини чистого прибутку (доходу)» 
ДОПОВІДАЧ: І.Перегінчук, директор КП «Коломияводоканал» 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2596-32/2018 додається 
 

13.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми «Надання соціальних 
послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки»» 
ДОПОВІДАЧ: І.Трачук, директор Єдиного центру надання реабілітаційних та 
соціальних послуг м.Коломиї 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  31 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2597-32/2018 додається 
 

14.СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на отримання кредиту комунальним 
підприємством» 
ДОПОВІДАЧ: М.Попелюк, директор КП «Полігон Екологія» 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2598-32/2018 додається 
 

Розгляд земельних питань 
 

15. СЛУХАЛИ: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вулиці Богдана Хмельницького» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Г.Романюк, Р.Крутко, А.Турянський, П.Васкул, І.Слюзар, 
Р.Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2599-32/2018 додається 
 

16. СЛУХАЛИ: «Про землекористування по вулиці Григорія Тютюнника» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2600-32/2018 додається 
 

17. СЛУХАЛИ: «Про визнання таким, що втратило чинність рішення 
Коломийської міської ради від 18.02.2016 № 271-5/2016» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2601-32/2018 додається 
 

18. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі об'їзної дороги» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2602-32/2018 додається 
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19. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2603-32/2018 додається 
 

20. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
27.03.2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: П.Кривюк, І.Слюзар доручив начальнику відділу земельних 
відносин міської ради Б. Мондрику на засідання комісії з питань екології, 
використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин 
запрошувати депутатів від виборчих округів. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2604-32/2018 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: «Про затвердження протоколу засідання комісії по 
розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 
17.04.2018 року» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  30 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2605-32/2018 додається 

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

індивідуального садівництва» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2606-32/2018 додається 

 
23. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільових призначень земельних ділянок» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2607-32/2018 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2608-32/2018 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  28 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2609-32/2018 додається 

 
26. СЛУХАЛИ: «Про зміну цільового призначення земельної ділянки на 

вулиці Михайла Старицького, 31» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ: Р.Крутко 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2610-32/2018 додається 

 
27. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Івана Франка, 

150» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  29 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2611-32/2018 додається 

 
28. СЛУХАЛИ: «Про поділ земельної ділянки на вулиці Січових 

Стрільців, 14» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2612-32/2018 додається 

 
29. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Карпатська, 152» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2613-32/2018 додається 

 
30. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2614-32/2018 додається 

 
31. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2615-32/2018 зі змінами додається 

 
32. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористувань» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2616-32/2018 додається 
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33. СЛУХАЛИ: «Про надання земельних ділянок у власність для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2617-32/2018 додається 

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

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2618-32/2018 додається 

 
35. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення приватного підприємства 

«Телерадіокомпанія «НТК» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2619-32/2018 додається 

 
36. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 5/1» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2620-32/2018 додається 

 
37. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, біля будинку № 298» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2621-32/2018 додається 

 
38. СЛУХАЛИ: «Про  надання земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2622-32/2018 додається 

 
39. СЛУХАЛИ: «Про землекористування на вулиці Івана Франка, 5-в» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2623-32/2018 додається 

 
40. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2624-32/2018 додається 

 
41. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2625-32/2018 додається 
 

42. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Староміська, 88-б» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  17 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

43. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ВИСТУПИЛИ:С.Федчук 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  1 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
44. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті Михайла 
Грушевського, 63» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2626-32/2018 додається 

 
45. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Софії Галечко» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  2 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
46. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 63» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  23 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2627-32/2018 додається 

 
47. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатська, 124-б» 



 

13 
 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2628-32/2018 додається 

 
48. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Професора 
Філатова, 11» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за  надання слова Ю.Сабадошу, за – 24 
ВИРІШИЛИ: надати слово 
ВИСТУПИЛИ: Ю. Сабадош 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  16 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
49. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці П’ядицька» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  22 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2629-32/2018 додається 

 
50. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира 
Винниченка, 12» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2630-32/2018 додається 

 
51. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Рибацька» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  12 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
52. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Шепарівська, біля 
будинку № 4» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2631-32/2018 додається 

 
53. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2632-32/2018 зі змінами додається 

 
54. СЛУХАЛИ: «Про зміну землекористування на площі Привокзальній,  

2-а» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  7 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

55. СЛУХАЛИ: «Про розгляд звернення Тимуляка В. Д.» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  27 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2633-32/2018 додається 

 
56. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін у рішення міської ради від 29.03.2018 

р. № 2531-31/2018» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2634-32/2018 додається 

 
57. СЛУХАЛИ: «Про надання в оренду земельної ділянки по вулиці 

Вячеслава Чорновола, 13» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  20 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2635-32/2018 додається 

 
58. СЛУХАЛИ: «Дод1Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Миколи 
Леонтовича, біля будинку № 4» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2636-32/2018 додається 

 
59. СЛУХАЛИ: «Дод2 Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці 
Ольги Кобилянської, 21» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2637-32/2018 додається 

 
60. СЛУХАЛИ: «Дод3 Про землекористування в районі об'їзної дороги» 

ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  25 



 

15 
 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2638-32/2018 додається 
 

61. СЛУХАЛИ: «Дод4 Про землекористування по вул. О.Маковея» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  26 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2639-32/2018 додається 
 

62. СЛУХАЛИ: «Дод5 Про внесення змін у рішення Коломийської міської 
ради» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  24 
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №2640-32/2018 додається 

 
63. СЛУХАЛИ: Повернення до розгляду земельного питання №12 «Про 

зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Михайла 
Старицького,31» 
ДОПОВІДАЧ: Б. Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської ради 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  11 
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
64. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по депутатських запитах 
На тридцять другій сесії депутатами внесено 23 запити. Відповідно до 

пункту 12 статті 2.6 Регламенту міської ради рішення  міської ради з питань 
депутатських запитів  за пропозицією головуючого на сесії можуть прийматися 
пакетним (одноразовим) голосуванням. 
За прийняття рішень по депутатських запитах 
ГОЛОСУВАЛИ: за - 27            
ВИРІШИЛИ: рішення міської ради з №2641-32/2018 по №2663-32/2018 
додаються 

65. Різне.  
ВИСТУПИЛИ: В.Мельничук, Л.Бордун 
 

Головуючий:  І. Слюзар, міський голова 
Питання порядку денного 32 сесії сьомого демократичного скликання 

розглянуто.  
За закриття сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 
ВИРІШИЛИ: 32 сесію міської ради вважати закритою 
 
Міський голова                    І. Слюзар 
 
Протокол вела: 
Головний спеціаліст                                    Я.Липка                
організаційного відділу     


