
Протокол 

Шостої сесії  Коломийської міської ради 

сьомого демократичного скликання 

(Друге пленарне засідання) 

 

21 квітня 2016  року                                                                             м. Коломия 

 

Присутні: 26 депутатів  міської ради 

 

Відсутні: Т.Базюк, А.Божик, Т.Гнатишин, В.Григорук, І.Ільчишин, 

М.Михайлюк ,Р. Слободян , А.Турянський  

 

 Друге пленране засідання шостої сесії міської ради відкрив міський 

голова І.Слюзар 

 

 Головуючий: міський голова І.Слюзар: 

 

 З першого пленарного засідання залишились нерозглянутими земельні 

питання.  

У зв’язку з необхідністю збільшення фінансування  Програми протидії 

диверсійно–розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом 

на 2016–2020 роки пропоную внести до порядку денного питання «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 

                             проти – немає 

                             утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного питання «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік» 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар: 

У кого будуть доповнення чи зміни до порядку денного ? 

 

Головуючий: міський голова І.Слюзар: 

Згідно Регламенту на початку пленарного засідання відводиться 30 хвилин 

для оголошення депутатських запитів та звернень 

 ВИСТУПИЛИ: 

 О.Поясик  щодо відновлення бомбосховища в підвалі будинку № 10 по 

вул. Лисенка   

 П.Кривюк щодо  реставрації пам’ятної дошки Іванові Богдану 

П.Кривюк щодо надання інформації про функціонування на території 

православної церкви на бульварі Лесі Українки об’єктів підприємницької 

діяльності 

 П.Васкул щодо облаштування тротуару по вул.Моцарта 

 П.Васкул щодо ремонту дорожнього покриття на вул.Короля Данила   

 В.Андрейченко щодо облаштування пішохідного переходу біля  

перехрестя вул. Шухевича  - бул.Л.Українки   



 Р.Крутко щодо нерозміщення на сайті міської ради проекту рішення та 

притягнення  до відповідальності винної у цьому посадової особи 

 

 Головуючий: І.Слюзар, міський голова  
 

 Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 374-6/2016 додається 

 

2. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 375 -6/2016 додається 

 

3. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: В.Андрейченко, депутат міської ради 

Голосувати за рішення по пунктах 

П.1 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ:  прийнято 

П.2 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 12 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ:  не  прийнято 

 

Головуючий: І.Слюзар, міський голова  
В цілому за рішення без п.2 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

                      проти – 1 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 376-6/2016 додається 

 



4. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки по вулиці Івана 

Миколайчука, б/н у постійне користування  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

                      проти – немає 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 377-6/2016 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 378-6/2016 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 379-6/2016 додається 

 

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №380-6/2016 додається 

 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №381-6/2016 додається 

 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

 



ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

Зняти пункти 15,23,26  проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: зняти пункти 15,23,26  

Головуючий І.Слюзар, міський голова 

Хто за проект рішення без пунктів 15,23,26 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 382-6/2016 додається 

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуального 

гаража 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №383-6/2016 додається 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

                      проти – немає 

                      утримались – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 384-6/2016 додається 

 

12. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 385-6/2016 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 386-6/2016 додається 



 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Отця Миколи 

Капустинського, 82 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – немає 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 387-6/2016 додається 

 

15. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Юрія Федьковича, 24/2 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – немає 

                      утримались – немає 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 388-6/2016 додається 

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

                      проти – 19 

                      утримались – 4 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

17. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 1 

                      проти – 19 

                      утримались – 3 

Головуючий І.Слюзар, міський голова 

Ставлю на голосування пропозицію  включити дану земельну ділянку в перелік, 

які підлягають реалізації на  аукціоні 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 389-6/2016 додається 

 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Северина Наливайка, біля 

будинку № 14 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська, депутат міської ради 

Проект рішення  зняти для доопрацювання 

Головуючий І.Слюзар, міський голова 

Хто за таку пропозицію ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 1 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення зняти для доопрацювання 

 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на площі Ринок, 12/4 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 23 

                      проти – 1 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 390-6/2016 додається 

 

20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 21-а 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

                      проти – 23 

                      утримались – 4 

ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 

 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 4 для 

громадської забудови 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

                      проти – 23 

                      утримались – 4 

Повторне голосування 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 18 

                      проти – 0 

                      утримались – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №391-6/2016 додається 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 78 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 392-6/2016 додається 

 

23. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва на вулиці Олекси Довбуша, 38 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 2 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №393-6/2016 додається 

 

24. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 22 

                      проти – 0 

                      утримались – 4 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 394 -6/2016 додається 

 

25. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд   

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 395-6/2016 додається 

 

26. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою на вулиці Григорія Тютюнника 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 396-6/2016 додається 

 

27. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки по вулиці Адама 

Міцкевича, 4  
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 397-6/2016 додається 

 



28. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору оренди землі по вулиці Моцарта, 

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

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 398-6/2016 додається 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 399-6/2016 додається 

 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 2 

                      проти – 20 

                      утримались – 5 

Головуючий І.Слюзар, міський голова 

Хто за пропозицію передати дану земельну ділянку на аукціон? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №400-6/2016 додається 

 

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

Гетьмана Івана Мазепи, 274-а 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №401  -6/2016 додається 

 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 14 

                      проти – 3 

                      утримались – 4 

ВИСТУПИЛИ: С.Федчук,Р.Крутко,П.Васкул, депутати міської ради 



Головуючий І.Слюзар, міський голова 

Хто за пропозицію зняти п.2 проекту рішення  на доопрацювання ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

                      проти – 1 

                      утримались – 1 

Прийнято 

Головуючий І.Слюзар, міський голова 

Хто за  рішення в цілому без п.2? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №402-6/2016 додається 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатська, 237 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №403-6/2016 додається 

 

35. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 119-а 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

                      проти – 22 

                      утримались – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 404-6/2016 додається 

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 405-6/2016 додається 

 



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

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 406-6/2016 додається 

 

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження ціни продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 21 

                      проти – 0 

                      утримались – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 407-6/2016 додається 

 

40. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо влаштування  спортивного 

майданчика 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 408-6/2016 додається 

 

41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на викуп земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на площі Привокзальна  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

Головуючий І.Слюзар, міський голова  

Хто за пропозицію зняти дане питання на доопрацювання ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення зняти на доопрацювання 

 

42. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №409-6/2016 додається 

 



43. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №410-6/2016 додається 

 

44. 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 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 411-6/2016 додається 

 

45. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок   у власність для 

індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Л.Белявська, депутат міської ради 

Зняти на допрацювання п.6 

Головуючий: І.Слюзар, міський голова 

Хто за таку пропозицію ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

Прийнято 

Головуючий: І.Слюзар, міський голова 

Хто за проект рішення в цілому без п.6 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 412-6/2016 додається 

 

46. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Івана 

Крип'якевича, біля будинку № 34 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

Головуючий: І.Слюзар, міський голова 

Хто за  пропозицію  зняти дане питання для доопрацювання? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: питання зняти на доопрацювання 

 



47. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Осипа Маковея 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 413-6/2016 додається 

 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в масивах індивідуальної 

житлової забудови 

 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

Головуючий І.Слюзар, міський голова 

Хто за пропозицію п.1 проекту рішення  зняти  на доопрацювання ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

Прийнято 

Головуючий І.Слюзар, міський голова 

Хто за рішення в цілому без п.1 ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №414-6/2016 додається 

 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 
ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 415-6/2016 додається 

 

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок на вулиці Симона Петлюри, 27 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 416-6/2016 додається 

 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Богдана Калиняка, 29 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 417-6/2016 додається 

 

52. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Володимира 

Винниченка, 33 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 418-6/2016 додається 

 

53. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування паркової зони 

відпочинку на вулиці Василя Атаманюка 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 419-6/2016 додається 

 

54. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

вулиці Марка Черемшини 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 420 -6/2016 додається 

 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Володимира Івасюка, 26 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 421-6/2016 додається 

 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на поділ земельної ділянки на 

бульварі Лесі Українки, 17 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 



                      проти – 0 

                      утримались – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №422-6/2016 додається 

 

57. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Карпатська, 211 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 15 

                      проти – 2 

                      утримались – 11 

ВИРІШИЛИ: рішення  не прийнято 

 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража по вулиці Романа Шухевича 

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0 

                      проти – 20 

                      утримались – 7 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

59. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволів на 

розроблення проектів землеустрою  

ДОПОВІДАЧ: Б.Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 423-6/2016 додається 

 

60. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

ДОПОВІДАЧ: І.Слюзар, міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради № 424 -6/2016 додається 

 

61. СЛУХАЛИ : Про депутатські запити 

Головуючий: міський голова І.Слюзар 

На шостій сесії  депутатами внесено 30 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. 



Чи є потреба голосувати кожний депутатський запит окремо ? Немає. Хто за 

прийняття  рішень по депутатських запитах ? 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

                      проти – 0 

                      утримались – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №425-6/2016 - №454-6/2016 додаються 

 

 

Міський голова            І.Слюзар 
 

 

 

Протокол вів 

 

Головний спеціаліст       В.Оліградський 

організаційного відділу     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


